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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1991/92 VAN DE RAAD
van 13 juli 1992
tot vaststelling van een specifieke regeling voor industrieframbozen
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Overwegende dat de situatie ten aanzien van de produktie
van industrieframbozen in de Gemeenschap achteruit

gaat ; dat deze achteruitgang niet alleen wordt veroorzaakt
door de concurrentie van derde landen, maar grotendeels
is toe te schrijven aan structurele tekortkomingen van
zowel de produktie als de afzet in de regio's waar betref
fende teelt een belangrijke plaats inneemt ;
Overwegende dat, alvorens maatregelen worden genomen
om de tekortkomingen bij de produktie en de afzet te
verhelpen, telersverenigingen moeten worden opgericht
en de rol daarvan moet worden gedefineerd ; dat de
erkenning van die verenigingen afhankelijk moet worden
gesteld van de naleving van bepaalde specifieke regels die
ten doel hebben deze verenigingen stabieler te maken en
hun rol te verruimen ; dat erkende verenigingen tot de
aanpassing van de sector kunnen bijdragen door program

andere door de telersvereniging(en) van een zelfde
produktiegebied uit te voeren maatregelen, waarbij boven
dien kan worden samengewerkt met bevoegde technische
of wetenschappelijke instituten en/of instanties of met
verwerkers ;

Overwegende dat het programma met instemming van de
Commissie door de nationale autoriteiten wordt goedge
keurd voor een looptijd die niet langer is dan een
normale vegetatiecyclus van acht jaar en wordt uitgevoerd
met financiële bijstand van zowel de betrokken Lid-Staten
als de Commissie ; dat het bedrag van de steun voor
sommige maatregelen evenwel beperkt moet worden ;
Overwegende dat deze verordening ten doel heeft in een
in moeilijkheden verkerende sector de belangen van de

betreffende producenten te vrijwaren en hun toegang tot
de markt veilig te stellen en zelfs te verbeteren ; dat de
bedoelde maatregelen derhalve moeten worden
beschouwd als interventiemaatregelen om de markt te
reguleren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

ma's met uiteenlopende maatregelen in te dienen ; dat het
opstellen van dergelijke programma's een grote financiële
inspanning vergt ; dat met het oog daarop derhalve moet
worden voorzien in de toekenning van eenmalige speci
fieke steun aan de bedoelde verenigingen ;
Overwegende dat, om de beoogde maatregelen doeltref
fend te maken, voor iedere telersvereniging, wat de af te
zetten produktie betreft, een minimumdrempel moet
worden vastgesteld ;

Overwegende dat het programma „verbetering van de
concurrentiepositie van de sector industrieframbozen" ten
doel heeft de afzet van de produktie te bevorderen en de
produktiekosten te verlagen ; dat, om dit doel te bereiken,
moet worden voorzien in door iedere telersvereniging
afzonderlijk te nemen individuele maatregelen en in
(') PB nr. C 113 van 1 . 5. 1992, blz. 8 .
(2) Advies uitgebracht op 10. juli 1992 (nog niet verschenen in
het Publikatieblad).

Artikel 1

De in deze verordening vervatte maatregelen gelden voor
communautaire producenten van frambozen
GN-code ex 0810 20 10, bestemd voor verwerking.

van

Artikel 2

1 . De verenigingen van telers wier economische activi
teit betrekking heeft op de produktie en de afzet van de
in artikel 1 bedoelde frambozen en die nog nader vast te
stellen regels in acht nemen waarmee beoogd wordt hun
stabiliteit te verbeteren en hun rol te verruimen, worden

uit hoofde van deze verordening door de bevoegde autori
teiten van de Lid-Staten erkend, op voorwaarde dat de
produktie van hun leden voor het aan het verzoek om
erkenning voorafgaande verkoopseizoen meer dan 1 000
ton bedraagt.
Het verkoopseizoen begint op 1 juni en eindigt op
31 mei.

Het verzoek om erkenning moet bij de bevoegde natio
nale autoriteiten worden ingediend binnen een nader vast
te stellen termijn na de inwerkingtreding van deze veror
dening.
2.
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De Lid-Staten kennen de erkende telersverenigingen

een eenmalige forfaitaire steun toe als zij op grond van
deze verordening een door de bevoegde nationale autori
teiten goedgekeurd programma voor de verbetering van
de concurrentiepositie van de sector industrieframbozen
hebben ingediend.

Artikel 5

1 . De in artikel 4, lid 1 , onder a), bedoelde maatregelen
zijn de volgende :

a) maatregelen om de oogst te mechaniseren ;
b) maatregelen om de bestaande aanplantingen aan te
passen met het oog op teelttechnische verbetering van
de produktie en/of verbetering van het rassensorti
ment ;

c) maatregelen die voorzien in de verlening van bijstand
door een technicus bij het uitvoeren van de vorenge
noemde maatregelen.

3. Het bedrag van de in lid 2 bedoelde steun wordt
vastgesteld op 50 ecu per ton door de telersvereniging in
beginsel in het eerste verkoopseizoen na de datum van
erkenning afgezette industrieframbozen. De toegekende
steun wordt door het Europees Oriëntatie- en Garantie

fonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, voor 50 %
vergoed.
4.

De Lid-Staten delen de Commissie mee welke

telersverenigingen op grond van lid 1 zijn erkend, hoeveel
leden zij tellen en welke hoeveelheden door iedere vere
niging in het eerste verkoopseizoen na haar erkenning
zijn afgezet.

Artikel 3

1 . Het door de erkende telersverenigingen ingediende
programma voor de verbetering van de concurrentiepo
sitie van de sector industrieframbozen moet ten doel
hebben de afzet van industrieframbozen te verbeteren en

de produktiekosten te verlagen.
2. Het programma moet binnen twaalf maanden na de
datum van erkenning van de betrokken telersverenigingen
worden ingediend.

2.

De in artikel 4, lid 1 , onder b), bedoelde maatregelen

zijn de volgende :

a) maatregelen om via wetenschappelijk onderzoek en
voorlichting voorzieningen ingang te doen vinden die
de structurele tekortkomingen van de produktie
kunnen verhelpen door rasverbetering, ziektebestrij
ding en verbetering van de geschiktheid voor
verwerking van de geoogste produkten en aanpassing
van hun kenmerken aan de behoeften van de verwer
kende industrie.

Deze maatregelen worden uitgevoerd in samenwerking
met de bevoegde instituten en organen ;
b) maatregelen voor de ontwikkeling van nieuwe
produkten en/of nieuwe toepassingen van de verwerkte
produkten.
Deze maatregelen worden in samenwerking met een of
meer verwerkers ingediend en uitgevoerd ;
c) uitvoering van een economische studie over de
perspectieven voor de ontwikkeling van de markt voor
verse frambozen, om na te gaan in hoeverre de
produktie van frambozen in een bepaald gebied
gedeeltelijk op de verse markt kan worden afgestemd.
3.

Het programma moet ten minste twee van de in

lid 1 of eventueel twee van de in lid 1 en twee van de in

lid 2 opgesomde maatregelen omvatten.
Artikel 6

Artikel 4

1 . Met het oog op het bereiken van de bovengenoemde
doelstellingen moet het programma betrekking hebben
op :

a) door iedere telersvereniging voor te stellen en uit te
voeren maatregelen ;
en

b) maatregelen die gezamenlijk moeten worden voorge
steld en uitgevoerd door verenigingen van ten minste
telers uit een zelfde produktiegebied.

2. Wanneer de telers van een zelfde produktiegebied
lid zijn van één enkele vereniging mogen de in lid 1 ,
onder b), bedoelde maatregelen ook door één enkele
telersvereniging worden voorgesteld en uitgevoerd.

1 . Het programma heeft een looptijd van ten hoogste
acht jaar, die begint met het verkoopseizoen 1992/ 1993.
2.

De Lid-Staten doen de Commissie de door de telers

verenigingen ingediende programma's toekomen. De
Commissie kan binnen 60 werkdagen verzoeken om
wijziging of afwijzing van het programma.
3.

De door de Commissie aanvaarde of gewijzigde

programma's worden goedgekeurd door de bevoegde auto
riteit van de Lid-Staat. Voor de goedgekeurde program

ma's wordt communautaire steun verleend ten bedrage
van 40 % van de uitgaven op voorwaarde dat de kosten
voor 35 % door de telersverenigingen en voor 25 % door
de Lid-Staat worden gedragen.
Voor de maatregelen betreffende de aanplantingen met
het oog op teelttechnische verbeteringen en/of verbete
ring van het rassensortiment wordt het totale bedrag van
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de bijdrage van de Lid-Staat en de steun van de Gemeen
schap evenwel beperkt tot 1 100 ecu per hectare en per
jaar en tot een periode van drie jaar, ingaande in het jaar
waarin de betrokken maatregel wordt gestart.
Artikel 7

De in deze verordening vervatte maatregelen worden
beschouwd als interventies ter regulering van de land

Artikel 8

De Commissie stelt volgens de procedure van artikel 33
van Verordening (EEG) nr. 1035/72 (2) de uitvoeringsbepa
lingen van deze verordening vast. Deze bepalingen
bevatten met name maatregelen om het gebruik van de
financiële bijstand van de Gemeenschap te controleren,
en bijzondere bepalingen om de goede werking van de
telersverenigingen te waarborgen.

bouwmarkten in de zin van artikel 3, lid 4, van Verorde

ning (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970
betreffende de financiering van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid ('). Zij worden gefinancierd door het
EOGFL, afdeling Garantie.

Nr. L 199/3

Artikel 9

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

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

Gedaan te Brussel, 13 juli 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. GUMMER

(') PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 13. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88 (PB nr. L 185
van 15. 7. 1988, blz. 1 ).

(2) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1156/92 (PB nr. L 122
van 7. 5. 1992, blz. 3).
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VERORDENING (EEG) Nr. 1992/92 VAN DE COMMISSIE
van 17 juli 1992

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

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1 738/92 (2), en met name
op artikel 13, lid 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
1 1 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4),
en met name op artikel 3,

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en van rogge, en gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verorde
ning (EEG) nr. 1820/92 van de Commissie (*) en de veror
deningen die deze nadien hebben gewijzigd ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maximum

marge op een bepaald moment van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge
maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 16 juli 1992
vastgestelde koersen ;
Overwegende dat de bovengenoemde correctiefactor
wordt toegepast op alle elementen voor de berekening van
heffingen, met inbegrip van de gelijkwaardigheidscoëffi
ciënten ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1820/92 neergelegde regels op de aanbodprijzen
en noteringen van heden die de Commissie bekend zijn,
leidt tot het wijzigen van de thans geldende heffingen
overeenkomstig de bijlage van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , onder a), b) en c), van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 genoemde produkten te
innen heffingen worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 17 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
O
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 1 .
24. 6. 1985, blz. 1 .
31 . 7. 1990, blz. 9.
4. 7. 1992, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 17 juli 1992 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)
GN-code

0709 90 60

0712 90 19
1001 10 10
1001 10 90

Bedrag der heffing (*)

147,32 00
147,32 (2)0
159,17 0 0 (l0)
159,17 00 c 0)

1001 90 91

137,11

1001 90 99

137,11 (")
152,26 0

1002 00 00
1003 00 10

124,65

1003 00 90

124,65 (")

1004 00 10

108,01
108,01

1004 00 90
1005 10 90

1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00

1008 30 00
1008 90 10

1008 90 90

147,32 00
147,32 0 0
151,390
50,99 (")
101,50 (4)
49,19 0
0
49,19

1101 00 00

204,95 OH

1102 10 00

226,17 0
259,71 O O
221,35 O

1103 11 10
1103 11 90

(') Voor harde tarwe („durum j van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.

(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, die rechtstreeks in de Franse overzeese depar
tementen worden ingevoerd.

(3) Voor maïs van oorsprong uit de ACS-Staten wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap met 1,81 ecu per
ton verminderd.

(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACS-Staten wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap
toegepast overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90.
(5) Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(') De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeen
schap vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad en (EEG) nr. 2622/71 van de
Commissie .

O Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
(8) Bij de invoer in Portugal wordt de heffing verhoogd met het in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3808/
90 vermelde bedrag.
(*) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd, tenzij het bepaalde in lid 4 van dat zelfde artikel van
toepassing is.
(I0) Krachtens artikel 101 , lid 4, van Besluit 91 /482/EEG moet een bedrag worden geheven dat gelijk is aan het bij
Verordening (EEG) nr. 1825/91 vastgestelde bedrag.
(") Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de Interimovereenkomsten die de
Gemeenschap met Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije heeft gesloten, en waarvoor een overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 585/92 afgegeven certificaat EUR 1 wordt overgelegd, gelden de in de bijlage
bij die verordening aangegeven heffingen .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1993/92 VAN DE COMMISSIE
van 17 juli 1992

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1738/92 (2), en met name
op artikel 15, lid 6,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4),
en met name op artikel 3,

Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1821 /92 van de
Commissie (*) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge
maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,
aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 16 juli 1992
vastgestelde koersen ;
Overwegende dat, in verband met de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van heden, de premies die aan de
momenteel geldende heffingen worden toegevoegd,
moeten worden gewijzigd volgens de tabellen in de
bijlage van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

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

Deze verordening treedt in werking op 18 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 17 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
180
164
201

van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 1 .
24. 6. 1985, blz. 1 .
31 . 7. 1990, blz. 9.

(Ó PB nr. L 185 van 4. 7. 1992, blz. 4.
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Nr. L 199/7

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 17 juli 1992 tot vaststelling van de premies die
aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(tn ecu / ton)

Lopend

l c term .

2' term .

3C term .

7

8

9

10

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

GN-code

B. Mout

(in ecu / ton)
GN-code

Lopend

l e term.

2' term .

3' term .

4' term .

7

8

9

10

11

0

0

0

1107 10 11

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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Nr. L 199/8

VERORDENING (EEG) Nr. 1994/92 VAN DE COMMISSIE
van 14 juli 1992

tot instelling van een voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer in de Gemeen
schap van buitenringen van kegellagers van oorsprong uit Japan
a) EG-producenten/verbonden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

verkooponderne

mingen :

— Frankrijk :

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

— SKF France SA, Clamart,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van
11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen
lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap ('),
inzonderheid op artikel 7,

— Timken France, Colmar ;
— Duitsland :

— FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA,
Schweinfurt,

Na overleg in het kader van het in genoemde verordening
bedoelde Raadgevend Comité,

— SKF GmbH, Schweinfurt ;

— Verenigd Koninkrijk :

Overwegende hetgeen volgt :

— British Timken, Duston,

— SKF (UK) Ltd, Luton ;
A. PROCEDURE

b) producenten in Japan :

(1 )

(2)

(3)

(4)

— Koyo Seiko Co. Ltd, Osaka,
— NTN Corporation, Osaka ;

In september 1990 ontving de Commissie een
schriftelijke klacht van de Federatie van Europese
verenigingen van lagerfabrikanten (Febma). De
produktie van de leden van deze federatie zou het
grootste gedeelte van de EG-produktie van het
betrokken produkt vertegenwoordigen.

c) verbonden importeurs in de Gemeenschap :
— Frankrijk :
— Koyo France SA, Argenteuil,
— NTN France SA, Schweighouse-sur

De klacht bevatte bewijsmateriaal van dumping van
buitenringen van kegellagers van oorsprong uit
Japan en van daaruit voortvloeiende aanmerkelijke
schade. Dit bewijsmateriaal werd voldoende geacht
om de opening van de procedure te rechtvaardigen.

Moder ;
— Duitsland :

— Deutsche Koyo Wälzlager Verkaufs
GmbH, Hamburg,
— NTN Walzlager (Europa) GmbH,

De Commissie heeft derhalve met een bericht in
het Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen (2) de inleiding van een anti
dumpingprocedure betreffende buitenringen van
kegellagers van oorsprong uit Japan, van GN-code
ex 8482 99 00 aangekondigd en is met een onder
zoek begonnen .

Erkrath ;

— Verenigd Koninkrijk :
— Koyo (UK) Ltd, Milton Keynes,
— NTN (UK) Ltd, Lichfield.

De Commissie heeft alle EG-producenten, alle

importeurs en Japanse fabrikanten, waarvan bekend
was dat zij betrokken zijn, de vertegenwoordigers

(6)

van het uitvoerende land en de indieners van de

klacht hiervan officieel in kennis gesteld. Alle
rechtstreeks betrokken partijen werd de gelegen
heid geboden hun standpunt schriftelijk kenbaar te
maken en te verzoeken om te worden gehoord.

Het onderzoek met betrekking tot dumping
bestreek het tijdvak van 1 januari tot en met
31 december 1990 (het „onderzoektijdvak").

B. BETROKKEN PRODUKT EN SOORTGELIJK

(5)

De Commissie heeft alle gegevens die zij met het
oog op een voorlopige vaststelling nodig achtte,
verzameld en geverifieerd en een onderzoek inge
steld ten kantore van de volgende

(') PB nr. L 209 van 2. 8. 1988, blz. 1 .
P) PB nr. C 2 van 4. 1 . 1991 , blz. 8 .

!PRO Tl"LTKÜïT

(7)

Het gaat in deze procedure om buitenringen van
kegellagers. Deze worden in de lagerindustrie
gewoonlijk „TRB-schalen" genoemd ; zij worden in
deze verordening verder ook zo genoemd.
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(8)

(9)

— de hoeveelheid van de binnenlandse verkopen
gelijk was aan ten minste 5 % van het uitvoer
volume naar de Gemeenschap van de betrokken

TRB-schalen hebben op zichzelf geen functie ; zij
zijn slechts een van de bestanddelen van volledige
kegellagers (d.w.z. te zamen met binnenringen,
kogels en kooien).
Op de Japanse markt verkochte TRB-schalen zijn
in alle opzichten vergelijkbaar met de naar de
Gemeenschap uitgevoerde produkten waarop deze
procedure betrekking heeft. Ook de door de
EG-fabrikanten vervaardigde TRB-schalen zijn
soortgelijk aan de betrokken produkten.

soort.

(14)

C. DUMPING

Gelet op de vele verschillende modellen TRB
schalen zijn alle dumpingberekeningen gebaseerd
op de modellen die beide betrokken Japanse
ondernemingen het meest aan de Gemeenschap
verkopen. Deze modellen vertegenwoordigden ten

deze verschillen, die werden bevestigd door de
ruime prijsverschillen die dikwijls tussen dergelijke
modellen werden vastgesteld, achtte de Commissie
dergelijke modellen niet voldoende vergelijkbaar
voor het aanbrengen van passende correcties voor
verschillen in fysieke hoedanigheden.

(15)

minste 80 % van het totale aantal door deze onder

nemingen naar de Gemeenschap uitgevoerde
eenheden. In geld uitgedrukt vormen zij meer dan
75 % van de uitvoer van TRB-schalen van elke

onderneming.

(11)

Afnemers van TRB-schalen in Japan en in de
Gemeenschap zijn in twee verschillende catego
rieën (en verkoopkanalen) te onderscheiden : indus
triële fabrikanten die TRB-schalen in hun eigen
produkten opnemen en verkopers die met het oog

In dergelijke gevallen werden de produktiekosten
van het uitgevoerde model, vermeerderd met de
VAA-uitgaven, en met de winst voor de fabrikant
op zijn globaal genomen representatief geachte
winstgevende verkopen van het soortgelijk produkt
op de binnenlandse markt, als grondslag genomen
voor het berekenen van de normale waarde over

eenkomstig artikel 2, lid 3, onder b), ii), van Veror
dening (EEG) nr. 2423/88 .
(16)

op vervanging TRB-schalen leveren.
(12)

Ingeval de binnenlandse verkopen van een bijzon
dere soort minder bedroegen dan 5 % van de naar
de Gemeenschap uitgevoerde hoeveelheid, werd
een model onderzocht dat vergelijkbaar werd
geacht met het uitgevoerde model. Er werd evenwel
geconstateerd dat ofschoon de door de fabrikanten
als vergelijkbaar aangediende modellen steeds tech
nisch, wat afmetingen toleranties en dergelijke
betreft, gelijksoortig waren, zij niet altijd van mate
rialen van dezelfde kwaliteit waren vervaardigd, en

dat de afwerking evenmin dezelfde was. Gelet op

1 . Algemeen

(10)

Nr. L 199/9

Gedurende het onderzoek werd geconstateerd dat
de binnenlandse verkopen van de Japanse produ
centen bijna uitsluitend naar industriële fabri

kanten gingen. De berekeningen van de
Commissie met betrekking tot dumping hebben
daarom alleen op deze verkopen betrekking.

Op gelijke wijze werd de normale waarde samenge
steld wanneer het betrokken uitgevoerde model een
binnenlandse gewogen netto verkoopprijs had die
minder bedroeg dan de produktiekosten vermeer
derd met VAA-uitgaven. In een dergelijk geval
werden de produktiekosten vermeerderd met
VAA-uitgaven alsmede de winst die door de fabri
kant op zijn winstgevende verkopen van het soort
gelijke produkt op de binnenlandse markt waren
behaald, als grondslag genomen voor de berekening
van de normale waarde overeenkomstig artikel 2,
lid 3, onder b), ii), van Verordening (EEG)
nr. 2423/88 .

2. Normale waarde

(13)

De normale waarde werd vastgesteld aan de hand
van de gewogen gemiddelde netto binnenlandse

verkoopprijzen (d.w.z. zonder berekening van alle
kortingen, reducties, verkoopbelastingen, enz.) aan
de eerste onafhankelijke afnemer in Japan voor
elke soort van de betrokken TRB-schalen voor
zover :

— de gewogen gemiddelde netto binnenlandse
verkoopprijs voor dat soort schaal (verlieslatende
transacties vormen èen gering gedeelte van alle
transacties) meer bedroeg dan de produktie
kosten met inbegrip van de uitgaven in verband
met verkoop en administratieve en andere alge
mene uitgaven (hierna VAA-uitgaven genoemd),
en

3. Uitvoerprijs

(17)

Voor verkopen door de Japanse producenten aan
hun dochterondernemingen in de Gemeenschap
werden de uitvoerprijzen van de in aanmerking
genomen modellen van de TRB-schalen per trans
actie samengesteld aan de hand van de wederver
koopprijzen aan de eerste onafhankelijke koper in
Frankrijk, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk,
aangepast om rekening te houden met alle kosten
die tussen de invoer en de wederverkoop waren
gemaakt, te zamen met een redelijke winst over de
omzet van de dochteronderneming. In dit geval
werd een winstmarge van 6 % gebaseerd op de
schatting van de Commissie van de rentabiliteit in
de betrokken handelssector, redelijk geacht.
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(18)
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mingen vrijwel alle uitvoer van TRB-schalen naar
de Gemeenschap omvatten, wordt het passend
geacht voor de dumpingmarge voor deze andere
ondernemingen uit te gaan van de hoogste van de
aangetroffen dumpingmarges, te weten 12,4 %.

Het werd zinvol gevonden de berekening van de
uitvoerprijzen alleen te baseren op verkopen aan
onafhankelijke industriële fabrikanten in Frankrijk,
Duitsland of het Verenigd Koninkrijk, aangezien
deze drie markten te zamen ongeveer 90 % van
alle Japanse wederverkopen in de Gemeenschap
uitmaakten .

D. SCHADE

(19)

Van rechtstreekse uitvoer aan onafhankelijke afne
mers in de Gemeenschap werd geconstateerd dat
deze in vergelijking met de totale omvang van de
uitvoer van betrokken ondernemingen te verwaar
lozen waren, weshalve zij niet in overweging
werden genomen.

1 . Algemene opmerkingen
(27)

Daar de TRB-schalen worden ingedeeld onder een
GN-code waaronder nog andere produkten worden
ingedeeld, zijn geen nauwkeurige officiële statis
tieken

De vergelijking van de uitvoerprijzen en de
normale

waarde

werd

alleen

voor

identieke

modellen van TRB-schalen gemaakt, d.w.z. alleen
voor modellen waarvan de specificatie en de nauw
keurigheid hetzelfde waren.

(21 )

Ook werden aanpassingen verricht om rekening te
houden met uitgaven die rechtstreeks met de
verkoop op de Japanse binnenlandse markt
verband hielden ; aanpassingen werden evenwel
niet verricht indien van dergelijke uitgaven niet
afdoend kon worden aangetoond dat zij recht
streeks met de betrokken verkopen verband hiel

(28)

Daar slechts twee Japanse fabrikanten betrokken
zijn, moeten in deze verordening vertrouwelijk
heidshalve voor een aantal gegevens indexcijfers
worden gebruikt.

(29)

De klagende ondernemingen zijn goed voor onge
veer 80 % van de totale EG-produktie van TRB
schalen .

(30)

den.

(22)

Met betrekking tot de eventuele verschillen tussen
de fysieke hoedanigheden van de in Japan

betrekking tot het geraamde marktvolume heeft
echter op alle EG-markten betrekking.

schap verkochte schalen, was de Commissie van
oordeel dat dergelijke verschillen voor de prijsver
gelijking niet relevant waren.
De prijzen bij uitvoer voor elk model TRB-schaal
werden, per transactie en af fabriek, vergeleken met
de normale waarde voor dat model.

Er zij ook op gewezen dat in deze de meeste gege
vens betrekking hebben op de Franse, Duitse en
Britse markten aangezien deze te zamen het
grootste deel van de EG-verkopen van in de
Gemeenschap vervaardigde TRB-schalen en door
de Japanse fabrikanten in de Gemeenschap weder
verkochte schalen uitmaken. De informatie met

verkochte TRB-schalen en de naar de Gemeen

(23)

Commissie baseert het

onderzoek naar schade daarom noodzakelijkerwijze
op gegevens van de EG-producenten en de Japanse
fabrikanten die wel hun medewerking verleenden.

4. Vergelijking

(20)

beschikbaar. De

2. Omvang van de EG-markt en marktaan
deel van de gedumpte invoer
(31 )

Wat het marktvolume betreft, is het geraamde
verbruik van TRB-schalen in de Gemeenschap

tussen 1988 en het onderzoektijdvak met 11,5%

gedaald.

5. Dumpingmarges

(24)

Voor beide Japanse ondernemingen werd de
dumpingmarge vastgesteld op het niveau van het
totale bedrag waarmee de normale waarden voor
alle uitgekozen soorten de uitvoerwaarden over

(32)

schreden.

(25)

De vastgestelde dumpingmarges bedragen, in
procenten van de totale cif-uitvoerwaarde van alle
in aanmerking genomen soorten :
— Koyo Seiko Co. Ltd
— NTN Corporation

(26)

12,4 %
6,0 % .

Commissie

niet

hadden

beantwoord

en

3. Prijsonderbieding

(33)

Voor de producenten die de vragenlijst van de
zich

evenmin anderszins bekend hadden gemaakt, werd
de dumpingmarge overeenkomstig artikel 7, lid 7,
onder b), van Verordening (EEG) nr. 2423/88 vast
gesteld aan de hand van de beschikbare gegevens.
Aangezien de medewerking verlenende onderne

De geraamde invoer met dumping van TRB
schalen van oorsprong uit Japan steeg tussen 1988
en het onderzoektijdvak echter aanzienlijk, met
zowat 24 % . Deze ontwikkeling betekent een stij
ging in het marktaandeel van deze invoer van
11,2% in 1988 tot 14,3% gedurende het onder
zoektijdvak.

Wat de prijsonderbieding betreft, werd geconsta
teerd dat uit Japan met dumping ingevoerde en op
de EG-markt wederverkochte schalen gedurende
het onderzoektijdvak door de bank genomen met
de volgende percentages onder de prijzen van de
modellen van EG-producenten in hetzelfde
handelsstadium lagen :
9,4 %
— Koyo Seiko Co. Ltd
— NTN Corporation

6,1 % .
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EG-producenten op dezelfde markten verkochte
overeenkomstige produkt wordt gekeken, bedraagt
het verlies 2,3 % . De laagte van het verlies van de
bedrijfstak van de Gemeenschap moet dan ook
worden geacht samen te hangen met de mate
waarin zijn produkten met ingevoerde produkten

4. Situatie van de bedrijfstak van de Gemeen
schap

a) Produktie, capaciteit, benuttingsgraad en voor
raden

(34)

(35)

(36)

(37)

Bij de ontleding van de relevante economische
factoren heeft de Commissie geconstateerd dat de
resultaten van de EG-producenten verschillen
vertoonden. Hierna volgen globale cijfers voor de
bedrijfstak van de Gemeenschap :
Geproduceerde
EG-producenten :
1988

index = 100

1989

114

1990

109.

van

de

moesten concurreren .

5. Slotsom

(43)

1988

index = 100

1989

109

1990

120 .

1 . Gevolgen van de invoer met dumping

(44)

De capaciteitsbenutting viel terug als volgt :

1990

concurrentie tussen de EG-producenten en de
Japanse fabrikanten voornamelijk op de prijzen.

De aan de Commissie verstrekte gegevens met
betrekking tot de belangrijke industriële afnemers
tonen aan dat deze ondernemingen hun leverantie
mogelijkheden openhouden en zowel van commu
nautaire als van Japanse leveranciers kopen. In
deze transparante marktsituatie hebben de prijzen
van de met dumping ingevoerde Japanse
produkten een neerwaartse druk uitgeoefend.

De voorraden van TRB-schalen bij de
EG-producenten steeg tussen 1988 en het referen

tietijdvak met ongeveer 13 % .
b) Verkopen, marktaandeel en winsten
(39)

(40)

De verkopen (per stuk) van de EG-producenten van
TRB-schalen op de Franse, Duitse en Britse
markten daalden als volgt :
1988

index = 100

1989

96

1990

85 .

index = 100

1989

103

1990

(41)

De in dit onderzoek vastgestelde prijsonderbieding
en de bijzondere blootstelling van bepaalde in de
Gemeenschap geproduceerde modellen aan invoer
met dumping hebben op deze sector van de lager
industrie van de Gemeenschap een schadelijke
uitwerking gehad. Toch zij er ook op gewezen dat
in bepaalde andere gebieden van de lagerproduktie,
waar de Japanse ondernemingen geen dumping
wordt tegengeworpen (bij voorbeeld voor cilinderla
gers, tonlagers, naaldlagers enzovoort), de
EG-fabrikanten die dit soort produkten vervaar
digen meer winst maken.

(46)

Het zij herhaald dat het verlies van de
EG-producenten over hun verkopen van TRB
schalen die identiek zijn aan de met dumping inge
voerde Japanse soorten, aanzienlijk groter is dan
hun globaal geboekte verliezen.

95.

Het marktaandeel van de EG-producenten daalde
tussen 1988 en het onderzoektijdvak eveneens :
88,8 %
87,4 %
85,7 % .

1988
1989

1990

(42)

(45)

De waarden van deze verkopen daalden eveneens :
1988

De Commissie heeft berekend dat over de in
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
verkochte

TRB-schalen

die

aan

rechtstreekse

concurrentie van de met dumping ingevoerde
modellen in de steekproef waren blootgesteld,
gedurende het onderzoektijdvak 14,2 % verlies
werd geboekt. Wanneer evenwel naar de winstge
vendheid

van

alle

Daar er tussen de onderzochte in de Gemeenschap
en in Japan geproduceerde goederen geen waar
neembare kwaliteitsverschillen bestaan, berust de

94,9 %
96,2 %
89,1 % .

1989

Gelet op deze magere financiële resultaten en op
de terugval in verkopen en marktaandeel van de
EG-producenten, is de Commissie van oordeel dat
de bedrijfstak van de Gemeenschap aanzienlijke
schade heeft geleden.

E. OORZAAK VAN SCHADE

Produktiecapaciteit van de EG-producenten :

1988

(38)

hoeveelheid

Nr. L 199/ 11

soorten

van

het

door

de

2. Andere mogelijke oorzaken van schade
(47)

Wat de gevolgen van de invoer van TRB-schalen
van oorsprong uit andere derde landen betreft,
blijkt uit de aan de Commissie verstrekte gegevens
dat dergelijke invoer slechts kleine hoeveelheden
betrof en dan nog voornamelijk van met de
EG-producenten verbonden ondernemingen (bij

Nr. L 199/ 12
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worden geboden om hun prijzen zo te verhogen
dat zij de verliezen kunnen wegwerken en over hun
verkopen een behoorlijke winst kunnen behalen.

dat invoer uit andere derde landen dan Japan van

weinig of geen invloed is geweest voor het
ontbreken van winst bij de EG-producenten.

(48)

(49)

(54)

male opbrengsten uit de verkopen meent de
betrokken bedrijfstak van de Gemeenschap dat de
netto winst, voor belastingen, ten minste 15 %
moet bedragen. Overwegende dat het evenwel een
gevestigde bedrijfstak betreft, en gelet op het in het

Het
afgenomen
verbruik
kan
op
de
EG-producenten een negatieve weerslag hebben
gehad ; dit verklaart echter nog niet waarom over
de verkoop van TRB-schalen die concurreren met
invoer met dumping, meer verlies wordt geleden
noch het gestegen marktaandeel van de Japanse
producenten.
Gelet op wat voorafgaat is de Commissie tot de
conclusie gekomen dat de schade voor de
bedrijfstak van de Gemeenschap, los van alle
andere factoren, aanmerkelijk is en dat er tussen de
opgelopen schade en de invoer met dumping uit
Japan een oorzakelijk verband is vastgesteld.

verleden bereikte winstniveau, kan dit niet als een

redelijke winstmarge worden aangemerkt.
(55)

Gelet op de financieringsbehoeften voor aanvul
lende investeringen in produktieafdelingen, onder
zoek en ontwikkeling is de Commissie van oordeel
dat in deze een winstpercentage, vóór belastingen,
van 8 % als grondslag voor de evaluatie van het
tekort aan winst moet worden gehanteerd.

(56)

Het tekort aan winst van de EG-producenten voor
in de Gemeenschap verkochte TRB-schalen
bedraagt derhalve 10,3 % .

F. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

(50)

(51)

(52)

Algemeen genomen is een eerlijke en haalbare
concurrentie in het belang van de Gemeenschap ;
met de vast te stellen maatregelen wordt beoogd
een eerlijke mededinging te waarborgen. Bij de
beoordeling van het belang van de Gemeenschap
heeft de Commissie de belangen van de lagerindus
trie van de Gemeenschap, van de gebruikers van
lagers en van de gebruikers van het eindprodukt in
aanmerking genomen.
Met betrekking tot de industriële afnemers kan
worden aangevoerd dat dezen een zeker voordeel
kunnen hebben bij de aanschaf van met dumping
ingevoerde goedkope TRB-schalen. Voor de eind
gebruikers zal een dergelijk voordeel echter mini
maal zijn nu de betrokken goederen gewoonlijk de
uiteindelijke prijs van de meeste eindprodukten
maar in beperkte mate beïnvloeden. Maar zelfs
indien het prijseffect op het eindprodukt voor de
gebruiker te verwaarlozen zou zijn, is het voordeel
dat de producenten van TRB-schalen hebben bij
anti-dumpingmaatregelen aanzienlijk.

Bij de berekening van het recht dat noodzakelijk is
om de schade voor de bedrijfstak van de Gemeen
schap op te heffen, heeft de Commissie zowel het
tekort aan winst als de prijsonderbieding van elk
van de Japanse producenten in aanmerking geno
men .

(57)

De op deze grondslag vastgestelde schademarges
zijn hoger dan de vastgestelde dumpingmarges,
zodat het in te stellen anti-dumpingrecht met de
voor elke onderneming vastgestelde dumpingmarge
overeen dient te komen.

Derhalve zou het voorlopige anti-dumpingrecht
moeten bedragen :
— Koyo Seiko Co. Ltd
— NTN Corporation

(58)

12,4 %
6,0 % .

Het anti-dumpingrecht voor buitenringen van

kegellagers van oorsprong uit Japan en vervaardigd
door in punt 57 niet genoemde ondernemingen,
dient te worden vastgesteld aan de hand van de
beschikbare gegevens. Aangezien de invoer van de
twee betrokken ondernemingen een groot gedeelte
van alle invoer in de Gemeenschap van TRB
schalen uit Japan vertegenwoordigt, is de
Commissie van mening dat de uitkomsten van haar
onderzoek de meest passende basis vormen. De
hoogte van het jegens alle andere Japanse fabri
kanten toe te passen recht bedraagt derhalve

Zonder bescherming tegen oneerlijke mededinging
zal de situatie van de bedrijfstak van de Gemeen
schap verder verslechteren. De Commissie is dan
ook tot de slotsom gekomen dat de Gemeenschap
er al bij al duidelijk belang bij heeft haar lagerin
dustrie tegen oneerlijke invoer te beschermen,
weshalve
zij
de
invoering
van
anti
dumpingmaatregelen overweegt.

12,4% .

(59)
G. VOORLOPIG RECHT

In verband met het tekort aan winst en de mini

Er dient een termijn te worden vastgesteld waar
binnen de betrokken partijen hun standpunt
kenbaar kunnen maken en kunnen verzoeken te

(53)

Voor het opheffen van de door de EG-producenten
geleden schade dient de in punt 33 beschreven
prijsonderbieding te worden opgeheven. Daarbij
komt dat deze producenten de gelegenheid moet

worden gehoord. Bovendien zij erop gewezen dat
alle bevindingen in het kader van deze verordening
voorlopig zijn en eventueel moeten worden herzien
met het oog op de instelling van een definitief
recht dat de Commissie kan voorstellen,
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

stellen van een zekerheid ten belope van het bedrag van
het voorlopige recht.

Artikel 1

Artikel 2

1 . Op de invoer van buitenringen van kegellagers van
oorsprong uit Japan, die vallen onder GN-code
ex 8482 99 00
(Taric-codes
8482 99 00*1 1
en
8482 99 00*91 ), wordt een voorlopig anti-dumpingrecht
ingesteld.

Onverminderd artikel 7, lid 4, onder b) en c), van Veror
dening (EEG) nr. 2423/88 kunnen de betrokken partijen
binnen één maand na de inwerkingtreding van deze
verordening hun standpunt schriftelijk kenbaar maken en
verzoeken door de Commissie te worden gehoord.

2. Het recht bedraagt 12,4 % van de nettoprijs, franco
grens Gemeenschap, niet ingeklaard (Taric-aanvullende
code 8669), behalve voor produkten geproduceerd door
NTN Corporation, Tokio (Taric-aanvullende code 8668),
waarvoor het 6 % bedraagt.
3.

De bepalingen inzake douanerechten zijn van

toepassing.

4. Het in het vrije verkeer brengen in de Gemeenschap
van het in lid 1 bedoelde produkt is afhankelijk van het

Artikel 3

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

Onverminderd de artikelen 11 , 12 en 13 van Verordening
(EEG) nr. 2423/88, is artikel 1 van deze verordening van
toepassing voor een periode van vier maanden of tot het
tijdstip waarop de Raad vóór het verstrijken van deze
periode definitieve maatregelen vaststelt.

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

Gedaan te Brussel, 14 juli 1992.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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VERORDENING (EEG) Nr. 1995/92 VAN DE COMMISSIE

van 15 juli 1992

houdende toepassingsbepalingen, voor aardappelzetmeel, van de invoerregeling
waarin is voorzien bij de Interimovereenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds en de
Republiek Polen anderzijds
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

houdende

GEMEENSCHAPPEN,

inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecerti

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

ficaten voor landbouwprodukten (*), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1599/90 (*), in de aanvragen en
de certificaten dienen te worden opgenomen ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 518/92 van de Raad van
27 februari 1992 houdende bepaalde voorwaarden voor de
toepassing van de Interimovereenkomst betreffende de
handel en aanverwante zaken tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Europese Gemeen

schap voor Kolen en Staal enerzijds en de Republiek
Polen anderzijds ('), en met name op artikel 1 ,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen (2), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1738/92 (3), en met name
op artikel 12, lid 2,
Overwegende dat de Europa-Overeenkomst waarbij een
associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal enerzijds en de Republiek
Polen anderzijds, op 16 december 1991 is ondertekend ;
dat de Gemeenschap heeft besloten om, in afwachting
van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst, met
ingang van 1 maart 1992 de met Polen gesloten Interim
overeenkomst (4), hierna „Interimovereenkomst" genoemd,
toe te passen ;

Overwegende dat bij de Interimovereenkomst in een
verlaging van de heffing bij de invoer van aardappelzet
meel van GN-code 1108 13 00 is voorzien, die evenwel

slechts voor bepaalde hoeveelheden geldt ; dat in het aan
de Overeenkomst gehechte Protocol nr. 7 echter is
bepaald dat hoeveelheden van oorsprong uit Polen waar
voor in het kader van het stelsel van algemene preferen
ties invoercertificaten zijn afgegeven, op de voornoemde
hoeveelheden in mindering moeten worden gebracht ;

Overwegende dat, mede gelet op de in de Interimovereen
komst opgenomen maatregelen om de oorsprong van de
produkten te waarborgen, erin dient te worden voorzien
dat het beheer van de regeling met gebruikmaking van de
invoercertificaten geschiedt ; dat daartoe met name nadere
voorschriften betreffende de indiening van de aanvragen
dienen te worden vastgesteld alsook de gegevens betref
fende de invoer van de betrokken produkten die in afwij
king van de artikelen 8 en 21 van Verordening (EEG)
nr. 3719/88 van de Commissie van 16 november 1988

gemeenschappelijke

uitvoeringsbepalingen

Overwegende dat voorts dient te worden bepaald dat de
invoercertificaten eerst worden afgegeven na afloop van
een bezinningsperiode en voor door de Commissie, in
voorkomend geval, bepaalde hoeveelheden ;
Overwegende dat het met het oog op een doeltreffend
beheer van de bedoelde regeling dienstig is, in afwijking
van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 891 /89 van de
Commissie van 5 april 1989 houdende bijzondere uitvoe
ringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoer
certificaten in de sector granen en rijst Q, laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 337/92 (8), te bepalen dat
de zekerheid voor in het kader van de regeling afgegeven
invoercertificaten op 25 ecu per ton wordt gesteld ;
Overwegende dat in bijzondere bepalingen dient te
worden voorzien om te waarborgen dat aardappelzetmeel
daadwerkelijk in de Gemeenschap wordt gebruikt, ten
einde verlegging van het handelsverkeer waardoor aan een
goed beheer van de markt en van de betrokken Overeen
komst afbreuk wordt gedaan, te voorkomen ; dat daartoe
dient te worden bepaald dat het zetmeel moet worden
verwerkt tot andere produkten dan die van de tariefposten
waaronder het zetmeel, door ethervorming of verestering
gewijzigd zetmeel inbegrepen, valt ; dat het daartoe dien
stig is de verlaagde heffing slechts toe te kennen wanneer
de importeur de voorgenomen bestemming van het
produkt schriftelijk bevestigt en een zekerheid stelt die
even hoog is als het bedrag waarmee de heffing wordt
verlaagd ; dat in verband met een regelmatige controle op
de uitvoering van de betrokken regeling een redelijke
termijn voor verwerking dient te worden vastgesteld ; dat,
wanneer een produkt dat zich in het vrije verkeer bevindt,
voor verwerking naar een andere Lid-Staat wordt gezon
den, het controle-exemplaar T 5 dat door de Lid-Staat
waar het produkt in het vrije verkeer is gebracht, is opge
steld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2823/87 van
de Commissie van 18 september 1987 betreffende de
documenten die dienen te worden gebruikt met het oog
op de toepassing van communautaire maatregelen die de
controle op het gebruik en/of de bestemming van de
goederen met zich brengen (*), het adequate bewijs van
verwerking vormt ;
O PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1 .

(')
0
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

56 van 29. 2. 1992, blz. 3.
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
180 van 1 . 7. 1992, blz. 1 .
114 van 30. 4. 1992, blz. 2.

$ PB nr. L 151 van 15. 6. 1990, blz. 29,
O PB nr. L 94 van 7. 4. 1989, blz. 13.
(■) PB nr. L 36 van 13. 2. 1992, blz. 15.
O PB nr. L 270 van 23. 9. 1987, blz. 1 .
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Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat, hoewel de
zekerheid wordt gesteld als garantie voor de betaling van
een schuld die bij de douane ontstaat bij de invoer van
goederen, bij het vrijgeven van deze zekerheid een zekere
evenredigheid in acht moet worden genomen, met name
in die gevallen waarin de in de regeling vastgestelde
termijnen niet zijn nageleefd ; dat het daarom dienstig is
uit te gaan van de maatregelen die zijn vastgesteld in titel
V van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie
van 22 juli 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke
uitvoeringsbepalingen inzake de regeling voor het stellen
van zekerheden voor landbouwprodukten ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3745/89 (2) ;
Overwegende dat de met ingang van 7 maart 1992
geldende voorschriften voor het beheer van dit contingent
bij Verordening (EEG) nr. 582/92 van de Commissie (3)
zijn vastgesteld ; dat in die verordening niet is bepaald dat
de verlaagde heffing slechts wordt toegepast wanneer het
bewijs wordt geleverd dat het produkt in de Gemeenschap
verwerkt is ; dat deze voorwaarde in de betrokken regeling
dient te worden opgenomen ; dat, ter wille van de duide
lijkheid, Verordening (EEG) nr. 582/92 moet worden
ingetrokken en door de onderhavige verordening moet
worden vervangen ;

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

Deze gegevens dienen gescheiden van die over de overige
aanvragen voor invoercertificaten voor granen te worden
verstrekt.

3. Uiterlijk op de vrijdag na de dag van indiening van
de aanvragen bepaalt de Commissie in welke mate aan de
certificaataanvragen gevolg wordt gegeven, hetgeen zij per
telex aan de Lid-Staten meedeelt.

4. Onverminderd de toepassing van lid 3, worden de
certificaten afgegeven op de vijfde werkdag volgende op
de dag van indiening van de aanvraag. In afwijking van
het bepaalde in artikel 21 , lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 3719/88 gaat de geldigheidsduur van het certificaat in
op de dag van feitelijke afgifte.

5. In afwijking van het bepaalde in artikel 8, lid 4, van
Verordening (EEG) nr. 3719/88 mag de in het vrije
verkeer gebrachte hoeveelheid niet groter zijn dan de in
de vakken 17 en 18 van het invoercertificaat vermelde
hoeveelheid. In vak 19 van dat certificaat wordt daartoe

het cijfer „0" ingevuld.
Artikel 3

Voor het met verlaagde heffing als bedoeld in bijlage VIII
bij de Interimovereenkomst in te voeren produkt bevatten
de invoercertificaataanvraag en het certificaat de volgende
vermeldingen :
a) in vak 8 de vermelding „Polen"; het certificaat
verplicht tot invoer uit dit land ;

b) in vak 20 een van de volgende vermeldingen :
Acuerdo Polonia Reglamento (CEE) n° 1995/92 debe
presentarse EUR.l

Artikel 1

Voor de invoer in de Gemeenschap in het kader van de
regeling bedoeld in artikel 14, lid 2, van de Interimover
eenkomst, van de in de bijlage genoemde produkten van
GN-code 1108 13 00, van oorsprong uit Polen, wordt een
door de bevoegde Poolse autoriteiten overeenkomstig de
bepalingen van Protocol nr. 4 bij de Interimovereenkomst
af te geven certificaat EUR. 1 alsmede, in het kader van
de bepalingen van deze verordening, een invoercertificaat
overgelegd.
Artikel 2

1.

De aanvragen voor invoercertificaten worden telkens

op de eerste werkdag van de week tot 13.00 uur, plaatse
lijke tijd Brussel, bij de bevoegde autoriteiten van iedere
Lid-Staat ingediend.
De certificaataanvragen dienen betrekking te hebben op
een hoeveelheid van ten minste 50 ton en ten hoogste
1 000 ton, uitgedrukt in produktgewicht.
2. De Lid-Staten doen per telex of per telefax de
Commissie de invoercertificaataanvragen toekomen op de
dag van indiening ervan, uiterlijk om 18.00 uur, plaatse
lijke tijd Brussel.

Aftale Polen forordning (EØF) nr. 1995/92 EUR.l skal
forelægges
Abkommen Polen Verordnung (EWG) Nr. 1995/92
EUR.l ist vorzulegen
Συμφωνία με την Πολωνία, κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 1995/92. Απαραίτητη η προσκόμιση του
EUR.1

Agreement Poland Régulation (EEC) No 1995/92
EUR. 1 to be presented
Accord Pologne, règlement (CEE) n0 1995/92 EUR. 1 à
présenter
Accordo Polonia Regolamento (CEE) n. 1995/92
EUR.l deve essere presentato
Overeenkomst Polen Verordening (EEG) nr. 1995/92
EUR.l over te leggen
Acordo Polonia Regulamento (CEE) n? 1995/92 EUR.l
a apresentar ;

c) in vak 24 een van de volgende vermeldingen :
Exacción reguladora reducida un 50 %
Nedsættelse af importafgiften med 50 %
Ermäßigung der Abschöpfung um 50 %
Μειωμένη εισφορά κατά 50%
50 % levy réduction
Prélèvement réduit de 50 %
Prelievo ridotto del 50 %

(') PB nr. L 205 van 3. 8. 1985, blz. 5.
O PB nr. L 364 van 14. 12. 1989, blz. 54.
O PB nr. L 62 van 7. 3. 1992, blz. 29 .

Met 50 % verlaagde heffing
Direito nivelador reduzido de 50 % .

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 199/ 16

Artikel 4

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 2, onder a) en b),
van Verordening (EEG) nr. 891 /89 bedraagt de zekerheid
voor de in deze verordening bedoelde invoercertificaten
25 ecu per ton.
Artikel 5

1.

De in artikel 3 bedoelde verlaagde heffing wordt

slechts toegepast indien de importeur bij het in het vrije
verkeer brengen van de goederen
a) een schriftelijke verbintenis aangaat dat de volledige
aangegeven hoeveelheid binnen zes maanden na de
datum waarop de aangifte voor het vrije verkeer is
aanvaard, tot andere dan onder de GN-codes 1108 en

3505 vallende produkten zal worden verwerkt ;

b) een zekerheid stelt waarvan het bedrag gelijk is aan het
verschil tussen de verlaagde heffing en de invoerhef
fing tegen vol tarief.
2. Wanneer de goederen in het vrije verkeer worden
gebracht, geeft de importeur de plaats aan waar zij zullen
worden verwerkt. Als de verwerking in een andere Lid
Staat geschiedt, wordt bij verzending van de goederen in
de Lid-Staat van vertrek een controle-exemplaar T 5 opge
steld overeenkomstig de in Verordening
nr. 2823/87 vastgestelde bepalingen.

(EEG)

In vak 104 van het controle-exemplaar T 5 wordt de
volgende vermelding aangebracht :

„Verordening (EEG) nr. 1995/92, artikel 5 (vermelding van
de bijzondere bestemming van het ingevoerde zetmeel)".
3. Behoudens overmacht wordt de in lid 1 , onder b),
bedoelde zekerheid vrijgegeven indien aan de bevoegde
autoriteiten van de Lid-Staat waar de goederen in het vrije
verkeer zijn gebracht, het bewijs wordt overgelegd dat alle
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in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheden binnen de
aangegeven termijn overeenkomstig lid 1 , onder a), zijn
verwerkt, waarbij de aard van het vervaardigde produkt
wordt vermeld.

Wanneer de verwerking in een andere Lid-Staat dan in
die waar de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht,
geschiedt, wordt het bewijs dat de verwerking is geschied,
met het origineel van het controle-exemplaar T 5 gele
verd.

Voor in het vrije verkeer gebrachte goederen die niet
binnen de bovengenoemde termijn zijn verwerkt, wordt
de vrij te geven zekerheid verminderd met :
— 1 5 % van het bedrag van de zekerheid en
— voor iedere dag van overschrijding van de termijn 2 %
van het, na aftrek van genoemde 15 % , overblijvende
bedrag van de zekerheid.
Het bedrag van de zekerheid dat niet wordt vrijgegeven, is
verbeurd als heffing.
4. Het bewijs van verwerking wordt de bevoegde auto
riteiten binnen zes maanden na het verstrijken van de
termijn voor verwerking geleverd. Indien het bewijs echter
binnen de termijn van zes maanden is opgesteld, doch
binnen twaalf maanden die op de voornoemde periode
van zes maanden volgen, wordt geleverd, wordt het
verbeurde bedrag, verminderd met 1 5 % van de zeker
heid, terugbetaald.
Artikel 6

Verordening (EEG) nr. 582/92 wordt ingetrokken.
Artikel 7

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

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

Gedaan te Brussel, 15 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE
(in ton)
GN-code

1108 13 00

Omschrijving

Aardappelzetmeel

1992

1993

1994

1995

1996

5 500 (')

6 000

6 500

7 000

7 500

(') Op deze hoeveelheid worden de hoeveelheden in mindering gebracht waarvoor, op grond van Verordening (EEG) nr.
3700/91 , invoercertificaten zijn afgegeven voor produkten van oorsprong uit Polen.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1996/92 VAN DE COMMISSIE
van 15 juli 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2568/91 inzake de kenmerken van olijf
oliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

GEMEENSCHAPPEN,

VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1720/91 (2), en met name op artikel 35 bis,

Overwegende dat, gelet op de opgedane ervaring, de
methode voor de bepaling van de trilinoleïne, vastgesteld
bij Verordening (EEG) nr. 2568/91 van de Commissie (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 683/92 (4),
op sommige punten aanpassing behoeft en dat derhalve
genoemde verordening dienovereenkomstig dient te
worden gewijzigd ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor oliën en vetten,

Artikel 1

Bijlage VIII bij Verordening (EEG) nr. 2568/91 wordt
gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige
verordening.

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 15 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
(3)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
L 162 van 26. 6. 1991 , blz. 27.
L 248 van 5. 9. 1991 , blz. 1 .
L 176 van 30. 6. 1992, blz. 27.
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Nr. L 199/ 19

BIJLAGE

In bijlage VIII bij Verordening (EEG) nr. 2568/91 wordt onderstaande opmerking toegevoegd :
„ Opmerking 5 : Voor ruwe oliën uit afvallen van olijven moet de olie, om een goede scheiding tussen de
trilinoleïnepiek en de pieken daarnaast te verkrijgen, vooraf overeenkomstig punt 6.2 van
bijlage VII worden gezuiverd, of anders moet 200 (i.1 olie, zonder verdunning, worden geab
sorbeerd op een siliciumdioxide-extractiekolom (SEP PAK silica cartridge-waters port. nr.
51900).

De triglyceriden worden geëlueerd met 20 ml watervrij hexaan voor HPLC.

Het eluaat wordt gedroogd met een stikstofstroom en opgenomen in isopropanol of aceton
(5 ml) ; 10-20 p.1 wordt geïnjecteerd op een HPLC-kolom. Bij de twee zuiveringsmethoden
moet worden geverifieerd dat de olie, qua vetzuren, dezelfde samenstelling heeft voor en na
de zuivering. Als de samenstelling niet dezelfde is, moet het absorberende vermogen van de
gebruikte stof geleidelijk worden verlaagd.".
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VERORDENING (EEG) Nr. 1997/92 VAN DE COMMISSIE
van 17 juli 1992

houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorzie
ning van de Canarische eilanden met produkten van de rijstsector en tot vast
stelling van de voorzieningsbalans
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601 /92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Cana
rische eilanden ('), en met name op artikel 10,
Overwegende dat de gemeenschappelijke bepalingen ter
uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening
van de Canarische eilanden met bepaalde landbouwpro
dukten bij Verordening (EEG) nr. 1695/92 van de
Commissie (2) zijn vastgesteld ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3719/88 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 92/91 (4), met name de gemeenschappelijke
bepalingen inzake de toepassing van de invoercertificaten
zijn vastgesteld ; dat bij Verordening (EEG) nr. 891 /89 van
de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 337/92 (*), specifieke aanvullende of afwijkende
bepalingen voor de rijstsector zijn vastgesteld ;
Overwegende dat, ter uitvoering van artikel 2 van Veror
dening (EEG) nr. 1601 /92, de voorzieningsbalans met
betrekking tot de voorziening met graanprodukten voor
de Canarische eilanden moet worden vastgesteld ; dat
deze balans de mogelijkheid moet bieden om de erin
vastgestelde totale hoeveelheid op grond van de behoeften
van deze regio in de loop van het jaar te herzien ;
Overwegende dat moet worden bepaald dat de betrokken
Lid-Staat de voor de afgifte van de invoer- en de steuncer
tificaten, de ontvangst van de steunaanvraag en de beta
ling van de steun bevoegde autoriteit aanwijst ;

Overwegende dat een tijdschema voor de indiening van
de certificaataanvragen dient te worden vastgesteld en
dient te worden bepaald onder welke voorwaarden, met
name inzake het stellen van een zekerheid, de aanvragen
ontvankelijk zijn ; dat, gelet op de voorzieningsbehoeften
en ter wille van een deugdelijk beheer, de geldigheidsduur
van de invoer- en de steuncertificaten dient te worden

vastgesteld, waarbij, rekening houdend met de bijzondere
situatie van de Canarische eilanden, voor de steuncertifi

oorsprong uit de Gemeenschap wordt aangepast naar
gelang van het verschil tussen de drempelprijs van het
betrokken produkt in de maand waarin het steuncertifi
caat wordt aangevraagd en die in de maand waarin het
certificaat wordt gebruikt, om met name te voorkomen
dat vóór de oogst verbintenissen tot levering van
produkten worden aangegaan met toekenning van steun
voor het nieuwe verkoopseizoen en om rekening te
houden met de gebruiken in de rijstsector ;
Overwegende dat ter wille van een deugdelijk beheer van
de voorzieningsregeling aanvullende voorwaarden voor
het vrijgeven van de zekerheid dienen te worden vastge
steld ;

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

VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1601 /92
bedoelde hoeveelheden van de voorzieningsbalans die van
de heffing bij invoer uit derde landen zijn vrijgesteld of
waarvoor de communautaire steun wordt toegekend, zijn
in de bijlage vastgesteld.
Artikel 2

De Lid-Staat wijst de bevoegde autoriteit aan voor :
a) de afgifte van het in artikel 2, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1695/92 bedoelde invoercertificaat ;

b) de afgifte van het in artikel 4, lid 1 , van genoemde
verordening bedoelde steuncertificaat, en
c) de betaling van de steun aan de betrokken handelaren
en het beheer van de zekerheden.
Artikel 3

De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1695/92 zijn
van toepassing.

caten een langere geldigheidsduur dient te gelden ;
Artikel 4

Overwegende dat dient te worden bepaald dat de steun
voor de levering van produkten van de rijstsector van
(')
(2)
O
(4)
O
(«)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

173 van 27. 6. 1992, blz. 13.
179 van 1 . 7. 1992, blz. 1 .
331 van 2. 12. 1988, blz. 1 .
11 van 16. 1 . 1991 , blz. 11 .
94 van 7. 4. 1989, blz. 13.
36 van 13. 2. 1992, blz. 15.

1 . De certificaataanvragen dienen tijdens de eerste vijf
werkdagen van elke maand bij de bevoegde autoriteit te
worden ingediend. Een certificaataanvraag is slechts
ontvankelijk indien
a) de aangevraagde hoeveelheid niet groter is dan de voor
elke termijn voor de indiening van certificaataanvragen
beschikbare maximumhoeveelheid :
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b) de belanghebbende vóór het einde van de termijn voor
de indiening van certificaataanvragen het bewijs levert
dat hij een zekerheid heeft gesteld. De zekerheid
bedraagt 25 ecu per ton.

overeenkomstige drempelprijs in de maand waarin een
hoeveelheid op het certificaat wordt afgeboekt.

2. Wanneer de certificaten wegens de vaststelling van
een algemene verlagingscoëfficiënt voor een kleinere dan
de gevraagde hoeveelheid worden afgegeven, kan de
handelaar zijn aanvraag uiterlijk vijf werkdagen na de
datum van vaststelling van de verlagingscoëfficiënt schrif
telijk intrekken.

De zekerheid wordt vrijgegeven wanneer :
a) de bevoegde autoriteit aan de aanvraag geen gevolg
heeft gegeven,
b) de handelaar zijn aanvraag overeenkomstig artikel 4,
lid 2, heeft ingetrokken,
c) het bewijs wordt geleverd dat het certificaat is
gebruikt ; de zekerheid wordt dan vrijgegeven naar rata
van de op het certificaat afgeboekte hoeveelheden,
d) het bewijs wordt geleverd dat het betrokken produkt
volkomen ongeschikt voor gebruik is geworden of dat
de transactie ten gevolge van overmacht niet heeft
kunnen plaatsvinden.

Artikel 5

1 . De geldigheidsduur van de invoercertificaten loopt
af op de laatste dag van de maand na de maand van
afgifte.
2. De geldigheidsduur van de steuncertificaten loopt af
op de laatste dag van de tweede maand na de maand van
afgifte.
Artikel 6

Het steunbedrag wordt aangepast op basis van het verschil
tussen de drempelprijs voor het betrokken produkt in de
maand waarin het steuncertificaat is aangevraagd en de

Artikel 7

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 17 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE

Voorzieningsbalans van de Canarische eilanden voor produkten van de rijstsector voor het
verkoopseizoen 1992/ 1993
GN-code

1006 30

Hoeveelheid (in ton)
14 000
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VERORDENING (EEG) Nr. 1998/92 VAN DE COMMISSIE
van 17 juli 1992

tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van
oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

koers waarop de correctiefactor wordt toegepast
bedoeld in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Verorde

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601 /92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Cana
rische eilanden ('), en met name op artikel 3,
Overwegende dat luidens artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 1601 /92 de eindgebruiker van rijst op de Canarische
eilanden, zowel wat de hoeveelheden, de prijs als de

ning (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (*) ;
— voor de andere munteenheden een omrekeningskoers
moet worden toegepast die is gebaseerd op het gemid
delde van de tijdens een bepaalde periode in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen,
reeks C, bekendgemaakte koersen van de ecu en
waarop de bij het voorgaande streepje bedoelde correc
tiefactor wordt toegepast ;

kwaliteit betreft, voorziening met rijst van oorsprong uit

Overwegende dat de toepassing van die bepalingen op de
noteringen of de prijzen van rijst in het Europese deel van
de Gemeenschap en op de wereldmarkt er, bij de huidige
marktsituatie, toe leidt de steun voor de voorziening van
de Canarische eilanden vast te stellen op de in de bijlage
vermelde bedragen ;

de Gemeenschap wordt gewaarborgd tegen condities die
overeenkomen met die bij vrijstelling van de heffing, wat
impliceert dat er voor leveringen van oorsprong uit de
Gemeenschap steun wordt verleend ; dat bij de vaststel
ling van die steun met name rekening moet worden
gehouden met de kosten van de verschillende mogelijke
leveranciers en de bij uitvoer naar derde landen toegepaste
prijzen ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1695/92 van

de Commissie (2) de gemeenschappelijke bepalingen zijn
vastgesteld ter uitvoering van de specifieke regeling voor
de voorziening van de Canarische eilanden met bepaalde
landbouwprodukten, waaronder rijst ; dat bepalingen
waarbij voornoemde verordening wordt aangevuld of
ervan wordt afgeweken, zijn vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 1997/92 van de Commissie van 17 juli 1992
houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke
regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden
met produkten van de rijstsector en tot vaststelling van de
voorzieningsbalans (3) ;
Overwegende dat, met het oog op een normaal functio
neren van de steunregeling, bij de berekening van de
steunbedragen
— voor de munteenheden die onderling worden gehand
haafd binnen een contante maximummarge op een

bepaald moment van 2,25 % , een omrekeningskoers
moet worden toegepast die is gebaseerd op hun spil

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

Artikel 1

De op grond van artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 1601 /92 toe te kennen steunbedragen bij de levering
van rijst uit de Gemeenschap in het kader van de speci
fieke regeling voor de voorziening van de Canarische
eilanden worden vastgesteld in de bijlage bij deze verorde
ning.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 17 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13.
O PB nr. L 179 van 1 . 7. 1992, blz. 1 .
(3) Zie bladzijde 20 van dit Publikatieblad.

O PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
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BIJLAGE
(in ecu/ton)
Produkt

(GN-code)

Volwitte rijst
(1006 30)

Bedrag van de steun
Canarische eilanden

274,00
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VERORDENING (EEG) Nr. 1999/92 VAN DE COMMISSIE
van 16 juli 1992

betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de
vlag voeren van België
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2241 /87 van de Raad van
23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatre
gelen voor controle op visserijactiviteiten ('), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3483/88 (2), inzonderheid op
artikel 11 , lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3882/91 van de
Raad van 18 december 1991 inzake de vaststelling van de
voor 1992 geldende totaal toestane vangsten voor
bepaalde visbestanden of groepen visbestanden en
bepaalde bij de visserij in het kader van de totaal toege
stane vangsten in acht te nemen voorschriften (3), quota
vastlegt voor tong voor 1992 ;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van
de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de
vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is
vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum
vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht
volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten
verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een

voor 1992 toegewezen quotum bereikt hebben ; dat België
de visserij op dit bestand verboden heeft met ingang van
4 juli 1992 ; dat het daarom noodzakelijk is deze datum
aan te houden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Door de vangsten van tong in de wateren van de ICES
gebieden VIII a en b, door vaartuigen die de vlag voeren
van België of die in België zijn geregistreerd, wordt het
aan België voor 1992 toegewezen quotum geacht volledig
te zijn gebruikt.
De visserij op tong in de wateren van de ICES-gebiedèn
VIII a en b, door vaartuigen die de vlag voeren van België
of die in België zijn geregistreerd, is verboden alsmede
het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit
bestand welke door vermelde vaartuigen gevangen is in
deze wateren na de datum van toepassing van deze veror
dening.
Artikel 2

Lid-Staat ;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van tong in de wateren van
ICES-gebied VIII a en b, door vaartuigen die de vlag
voeren van België of die in België zijn geregistreerd, het

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende

op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 4 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 16 juli 1992.
Voor de Commissie

Manuel MARlN
Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1 .
O PB nr. L 306 van 11 . 11 . 1988, blz. 2.
(3) PB nr. L 367 van 31 . 12. 1991 , blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2000/92 VAN DE COMMISSIE
van 17 juli 1992
betreffende leveringen van granen als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3972/86 van de Raad van
22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en
het beheer van de voedselhulp ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1930/90 (2), en met name op
artikel 6, lid 1 , onder c),
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1420/87 van
de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoe
ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3972/86
betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de
voedselhulp (3) is bepaald welke landen en organisaties

voor voedselhulp in aanmerking komen en de algemene
criteria zijn vastgesteld voor het vervoer van de voedsel
hulp na het fob-stadium ;
Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel
hulp, aan bepaalde landen en begunstigde instellingen
1 320 ton graan heeft toegewezen ;
Overwegende dat deze goederen moeten worden geleverd
overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr.
2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vaststelling
van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling in
de Gemeenschap van produkten voor levering als
communautaire voedselhulp (4), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 790/91 (*) ; dat met name de termijnen en de
leveringsvoorwaarden alsmede de voor de vaststelling van

de daaruit voortvloeiende kosten te volgen procedure
moeten worden vastgesteld ;
Overwegende dat is gebleken dat, met name op logistieke
gronden, voor sommige acties na afloop van de eerste en
de tweede termijn voor de indiening van de offertes geen

opdracht is gegund ; dat, om het bericht van inschrijving
niet opnieuw te hoeven publiceren, een derde termijn
voor het indienen van offertes dient te worden geopend,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp worden
in de Gemeenschap granen beschikbaar gesteld voor
levering aan de in bijlage vermelde begunstigde met
inachtneming van Verordening (EEG) nr. 2200/87 en de
in de bijlage vermelde voorwaarden . De levering wordt
toegewezen via aanbesteding.
De opdrachtnemer wordt geacht kennis te hebben
genomen van alle geldende algemene en bijzondere voor
waarden. Elk ander in zijn offerte gemaakt beding of
voorbehoud is nietig.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 17 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
O
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

370
174
136
204

van
van
van
van

30. 12. 1986, blz. 1 ,
7. 7. 1990, blz. 6.
26. 5. 1987, blz. 1 .
25. 7. 1987, blz. 1 .

H PB nr. L 81 van 28. 3. 1991 , blz. 108.
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BIJLAGE
PARTIJ A en B

1 . Maatregel nr.('): 1206/91 (A) ; 1207/91 (B)
2. Programma : 1991

3. Begunstigde O : Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(IFRC), Dépt. Approvisionnement et logistique, Case postale 372, CH-1211 Genève 19 (tel. 730 42 22 ;
telex 412133 LRC CH ; telefax 733 03 95)

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde (2) :

A (1206/91 ) : Croissant rouge marocain, Palais Mokri, B.P. 189, Takaddoum, Rabat, Maroc (tel. 50 898/
51 495 ; telex ALHILAL 31940 M Rabat ; telefax 75 97 90)

B (1207/91 ): Yemenite Red Crescent Society Head Office, Building No 10, 26 September Street, PO
Box 1257, Sanaa Republique Yemen (tel. 20 31 31 /32/33 ; telex 3124 Hilal Ye ; telefax
20 31 31 )

5. Plaats of land van bestemming : partij A : Marokko ; partij B : Jemen
6. Beschikbaar te stellen produkt : volwitte rijst (produktcode 1006 30 94 900 of 1006 30 96 900)
7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) (®) : zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (IIA.l.f))
8. Totale hoeveelheid : 550 ton (1 320 ton graan)
9. Aantal partijen : 2 (A : 200 ton ; B 350 ton)

10. Verpakking en opschriften (4) (8) : zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (IIA.2.b) en IIA.3)

Vermelding in het Engels (1207/91 ) en Frans (1206/91 )
Bijkomende vermeldingen op de verpakking :
— A : „IFRC — Skhirat via Casablanca"
— B : „IFRC — Hodeida"

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap
12. Leveringsconditie : franco loshaven, lossing inbegrepen (partij B)
franco bestemming (partij A)
13. Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven : —
1 5. Loshaven : partij A : Casablanca, partij B : Hodeida
16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven :
A : Entrepot Croissant-Rouge, Skhirat
17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering
franco laadhaven : A : 20. 8 — 10. 9 . 1992 ; B : 15 — 30. 8 . 1992

18. Uiterste datum voor de levering : A : 1 . 10. 1992 ; B : 15. 9. 1992
19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : aanbesteding

20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 4. 8. 1992 om
12.00 uur

21 . A. Bij tweede inschrijving :

a) uiterste termijn voor de indiening van de offertes : 18. 8. 1992 om 12.00 uur
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toewijzing voor levering in de laadha
ven : A : 3 — 24. 9. 1992 / B : 29. 8 — 13. 9. 1992

c) uiterste datum voor de levering : A : 15. 10. 1992 ; B : 29. 9. 1992
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B. Bij derde inschrijving :
a) uiterste termijn voor de indiening van de offertes : 1 . 9. 1992 om 12.00 uur
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering franco
laadhaven : A : 17. 9 — 1 . 10. 1992 ; B : 12 — 27. 9. 1992

c) uiterste datum voor de levering : A : 29. 10. 1992 ; B : 13. 10. 1992
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 5 ecu/ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu
24. Adres voor inzending van de offertes t5) : Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur
N. Arend, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, 200, rue de la Loi, B- 1 049 Bruxelles (telex 22037 AGREC B
of 25670 AGREC B)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (6) : restitutie toepasselijk op 30. 6. 1992, vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1665/92 van de Commissie (PB nr. L 172 van 27. 6. 1992, blz. 67)

Voetnoten

(') Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald.

(2) Afgevaardigde van de Commissie met wie degene aan wie wordt gegund, contact moet opnemen : zie de
lijst in Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 114 van 29. 4. 1991 , bladzijde 33.
(3) Degene aan wie is gegund, bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin
wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen
niet zijn overschreden.

Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131 worden
vermeld.

De inschrijver legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering de volgende
bescheiden over :

— bewijs van oorsprong,
— plantengezondheidscertificaat.

(4) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van
dezelfde kwaliteit als die waarin het produkt zich bevindt ; op deze lege zakken dient eveneens de vermel
ding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.
(*) Ten einde de telex niet te overbelasten, wordt de inschrijvers verzocht om vóór de datum en het uur vast
gesteld in punt 20 van deze bijlage het bewijs te leveren dat de in artikel 7, lid 4, onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 2200/87 bedoelde inschrijvingszekerheid is gesteld, zulks bij voorkeur :
— hetzij door afgifte op het in punt 24 van deze bijlage genoemde kantoor ;
— hetzij per telekopieerapparaat op een van de volgende nummers te Brussel :
—
—
—
—

295 01
296 10
295 01
295 20

32,
97,
30,
05,

— 296 33 04.

(*) Verordening (EEG) nr. 2330/87 van de Commissie (PB nr. L 210 van 1 . 8. 1987, blz. 56) is van toepassing
voor de restitutie bij uitvoer en, in voorkomend geval, de monetaire compenserende bedragen en de
compenserende bedragen toetreding, de representatieve koers en de monetaire coëfficiënt. De datum

bedoeld in artikel 2 van genoemde verordening is die bedoeld in punt 25 van deze bijlage.
f) Degene aan wie is gegund, neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde om na te gaan
welke documenten voor verzending vereist zijn.

(8) 1260/91 : de zakken worden in containers van 20 voet geplaatst. De containers moeten minstens vijftien
dagen vrij ter beschikking worden gesteld.
(®) 1207/91 : de documenten moeten worden gelegaliseerd door de diplomatieke vertegenwoordiging in het
land van oorsprong van de goederen.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2001/92 VAN DE COMMISSIE
van 17 juli 1992

tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die
door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 72e deelin
schrijving overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

bonden ontwikkeling van de slacht, de maximumaan
koopprijs en de hoeveelheden die door de interventiebu
reaus mogen worden aanvaard, moeten worden vastge
steld ;

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1628/91 (2), inzonderheid op
artikel 6, lid 8 ,

Overwegende dat de aangeboden hoeveelheden thans
groter zijn dan de hoeveelheid die kan worden aange
kocht ; dat derhalve op de hoeveelheden die kunnen
worden aangekocht, één of, eventueel, verscheidene
verminderingscoëfficiënten naar gelang van de verschillen
in de geboden prijs en naar gelang van de aangeboden
hoeveelheden moeten worden toegepast op grond van
artikel 11 , lid 3, van Verordening (EEG) nr. 859/89 ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,

Overwegende dat overeenkomstig Verordening (EEG)
nr. 859/89 van de Commissie van 29 maart 1989 betref

fende de wijze van toepassing van de interventiemaatre
gelen in de sector rundvlees (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 695/92 (4), een openbare inschrij
ving is geopend bij Verordening (EEG) nr. 1627/89 van de
Commissie van 9 juni 1989 betreffende de aankoop van
rundvlees door middel van inschrijving (*), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1252/92 (6);
Overwegende dat op grond van artikel 11 , lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 859/89 een maximumaankoopprijs
voor de kwaliteit R 3, in het voorkomende geval, voor elke
deelinschrijving wordt vastgesteld, rekening houdend met
de ontvangen offertes ; dat op grond van artikel 12 van die
verordening slechts de offertes in aanmerking worden
genomen waarin een prijs wordt geboden die niet hoger is
dan de vastgestelde maximumprijs, evenwel zonder de
gemiddelde nationale of regionale marktprijs verhoogd
met het bedrag vermeld in lid 1 , te overschrijden ; dat
evenwel, overeenkomstig artikel 5 van diezelfde verorde
ning, de interventiebureaus van de Lid-Staten die, als
gevolg van massale aanvoer van vlees voor interventie, het
aangeboden vlees niet onverwijld kunnen overnemen, de
aankopen mogen beperken tot de hoeveelheden die zij
kunnen overnemen ;

Overwegende dat na onderzoek van de voor de 72e deel
inschrijving ingediende offertes en rekening houdend,
overeenkomstig artikel 6, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 805/68, met de noodzakelijkheid om de markt in
redelijke mate te ondersteunen en met de seizoenge

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de 72e deelinschrijving die is geopend bij Verorde
ning (EEG) nr. 1627/89 :
a) voor categorie A :
— wordt de maximumaankoopprijs vastgesteld op
255,70 ecu per 100 kg voor vlees van hele of halve
dieren van de kwaliteit R 3 ;
— wordt de

aanvaarde

maximumhoeveelheid vlees

van hele of halve dieren vastgesteld op 20 207 ton ;
de hoeveelheden worden verminderd met 25 % op
grond van artikel 11 , lid 3, van Verordening (EEG)
nr. 859/89 ;

b) voor categorie C :

— wordt de maximumaankoopprijs vastgesteld op
255,70 ecu per 1 00 kg voor vlees van hele of halve
dieren van de kwaliteit R 3 ;
— wordt de aanvaarde maximumhoeveelheid vlees

van hele of halve dieren vastgesteld op 9 210 ton ;
de hoeveelheden worden verminderd met 25 % op
grond van artikel 11 , lid 3, van Verordening (EEG)
nr. 859/89 .

(')
(2)
(3)
O
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148 van 28. 6. 1968, blz. 24.
150 van 15. 6. 1991 , blz. 16.
91 van 4. 4. 1989, blz. 5.
74 van 20. 3. 1992, blz. 42.
159 van 10. 6. 1989, blz. 36.

¥) PB nr. L 131 van 16. 5. 1992, blz. 10.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 juli 1992.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 17 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

Nr. L 199/29
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VERORDENING (EEG) Nr. 2002/92 VAN DE COMMISSIE
van 17 juli 1992

houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van kersen van
oorsprong uit Roemenië
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

gende werkdagen ontbreken, zodat de voorwaarden voor
zien in artikel 26, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 voor het intrekken van de compenserende
heffing op de invoer van kersen van oorsprong uit
Roemenië zijn vervuld,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 754/92 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1863/92 van de
Commissie (3) een compenserende heffing heeft ingesteld
op de invoer van kersen van oorsprong uit Roemenië ;
Overwegende dat voor deze produkten van oorsprong uit
Roemenië de prijsnoteringen gedurende zes opeenvol

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1863/92 wordt ingetrokken.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 juli 1992

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

Gedaan te Brussel, 17 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
(2) PB nr. L 180 van 1 . 7. 1992, blz. 23.
(3) PB nr. L 188 van 8. 7. 1992, blz. 27.

Nr. L 199/31
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VERORDENING (EEG) Nr. 2003/92 VAN DE COMMISSIE

van 17 juli 1992

tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 61 /92 (2), inzonderheid op artikel
16, lid 8,

Overwegende dat de heffingen welke van toepassing zijn
bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker, vastge
steld zijn bij Verordening (EEG) nr. 1813/92 van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1969/92 (4) ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1813/92 neergelegde regelen en bepalingen op
de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt
tot het wijzigen van de thans geldende heffingen overeen
komstig de bijlage van deze verordening ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (5), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (6),

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

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge

maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,
aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 15 juli 1992
vastgestelde koersen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 bedoelde invoerheffingen worden voor ruwe
suiker van de standaardkwaliteit en voor witte suiker vast

gesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 17 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(>)
O
(3)
(<)
(*)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
6 van 11 . 1 . 1992, blz. 19.
183 van 3 . 7. 1992, blz. 18.
197 van 16. 7. 1992, blz. 66.
164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .

(4 PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 17 juli 1992 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(in ecu/100 kg)
GN-code

Bedrag der heffing (3)

1701 11 10

37,13 (')

1701 11 90

37,13 (')

170112 10

37,13 (■)

1701 12 90

37,13 (')

1701 91 00

44,83

1701 99 10

44,83

1701 99 90

44,83 (2)

(') Het bedrag van de toe te passen heffing wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 of artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 837/68 van de Commissie.
(2) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 geldt dit bedrag ook voor
van witte of ruwe suiker vervaardigde suiker die toegevoegde stoffen, andere dan aromatiserende stoffen of kleur
stoffen, bevat.

(3) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG van de Raad mogen produkten van oorsprong uit de LGO
met vrijdom van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd. Krachtens artikel 101 , lid 4, van genoemd
besluit moet evenwel een bedrag worden geheven dat gelijk is aan het bij Verordening (EEG) nr. 1870/91 vastge
stelde bedrag.
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II

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

COMMISSIE

RICHTLIJN S2/62/EEG VAN DE COMMISSIE
van 2 juli 1992
betreffende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn
70/31 1/EEG van de Raad betreffende de stuurinrichting van motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Overwegende dat de bepalingen van de onderhavige richt
lijn overeenkomen met het advies van het Comité voor de

aanpassing aan de technische vooruitgang van richtlijnen
betreffende de opheffing van technische handelsbelem
meringen in de motorvoertuigensector, als vastgelegd in
artikel 12, lid 1 , van Richtlijn 70/ 156/EEG van de
Raad (2),

Gelet op Richtlijn 70/31 1 /EEG van de Raad van 8 juni
1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de Lid-Staten betreffende de stuurinrichting van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ('), inzon
derheid op artikel 3,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Overwegende dat uit een algemene evaluatie van Richtlijn
70/31 1 /EEG is gebleken dat de verkeersveiligheid kan
worden verbeterd door maatregelen, gebaseerd op aan
praktijkervaring en de vooruitgang van de techniek
ontleende kennis, alsmede op de vorderingen van de

Richtlijn 70/31 1 /EEG wordt als volgt gewijzigd :
1 . In artikel 2 wordt het woord «bijlage" aan het eind van
de zin vervangen door „bijlagen".

werkzaamheden van de Economische Commissie voor

Europa van de Verenigde Naties, met name reglement
nr. 79 en de supplementen 1 en 2 daarvan ; dat deze
verbeteringen kunnen worden gerealiseerd door de bestu

ringskrachten te verminderen, bepalingen toe te voegen
voor bekrachtigde stuurinrichtingen die gebruik maken
van dezelfde energiebron als de reminrichting, een bestu
ringsproef bij hoge snelheid voor motorvoertuigen in te
voeren, voorschriften in te voeren voor hulpstuurinrich
tingen en een standaardinlichtingenformulier en een
standaard-EEG-goedkeuringscertificaat in te voeren
gericht op de vergemakkelijking van de computerisering
van de gegevensopslag en -transmissie door de aanvragers
en de bevoegde instanties ;

2. De bijlage wordt vervangen door de bijlagen van de
onderhavige richtlijn.
Artikel 2

1 . Met ingang van 1 januari 1993 mogen de Lid-Staten
om redenen die verband houden met de stuurinrichting,
— noch de EEG-goedkeuring of de afgifte van het in
artikel 10, lid 1 , laatste streepje, van Richtlijn 70/ 156/
EEG bedoelde certificaat of de nationale goedkeuring
weigeren,
— noch de ingebruikname van een voertuig weigeren,

Overwegende dat het eveneens noodzakelijk is de defini
ties en bestaande voorschriften aan te passen aan de voor
uitgang van de techniek ;

als de stuurinrichting voldoet aan de voorschriften van
Richtlijn 70/31 1 /EEG, als gewijzigd bij de onderhavige
richtlijn.

(') PB nr. L 133 van 18 . 6. 1970, blz. 10.

(2) PB nr. L 42 van 23. 2. 1970, blz. 1 .

2.
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Met ingang van 1 oktober 1993 mogen de Lid

Staten :

— het in artikel 10, lid 1 , laatste streepje, van Richtlijn
70/156/EEG bedoelde certificaat niet meer afgeven
voor een voertuigtype,

— de nationale goedkeuring van een voertuigtype weige
ren,

1 januari 1993 aan deze lichtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen vaststellen

verwijzen zij naar deze richtlijn of nemen een dergelijke
verwijzing in de officiële publikatie op. De vorm van deze
verwijzing wordt door de Lid-Staten vastgesteld.
2.

waarvan de stuurinrichting niet voldoet aan de voor
schriften van Richtlijn 70/3 11 /EEG, als gewijzigd bij de
onderhavige richtlijn.
3 . Met ingang van 1 oktober 1995 mogen de Lid-Staten
de ingebruikname van voertuigen waarvan de stuurin
richting niet voldoet aan de bepalingen van Richtlijn
70/311 /EEG, als gewijzigd bij de onderhavige richtlijn,
weigeren.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de

belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op
het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 2 juli 1992.
Voor de Commissie

Artikel 3

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór

Martin BANGEMANN

Vice- Voorzitter

BIJLAGE

BIJLAGEN BIJ RICHTLIJN 70/311/EEG
LIJST VAN BIJLAGEN

Bijlage I :
Bijlage II :
Bijlage III :
Bijlage IV :
Bijlage V:
Bijlage VI :

Definities, EEG-goedkeuringsaanvraag en specificaties
Inlichtingenformulier
Remwerking voor voertuigen die dezelfde energiebron gebruiken voor de stuur
inrichting en het remsysteem
Aanvullende eisen voor voertuigen voorzien van een hulpstuurinrichting
Bepalingen die van toepassing zijn op aanhangwagens uitgerust met een zuiver
hydraulische besturingsoverbrenging
Goedkeuringscertificaat voor een type voertuig
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BIJLAGE I

DEFINITIES, EEG-GOEDKEURINGSAANVRAAG EN SPECIFICATIES

1.

DEFINITIES

In deze richtlijn wordt verstaan onder

1.1 .

„goedkeuring van het voertuig", het goedkeuren van een type voertuig wat betreft de stuurinrich
ting ;

1.2.

« type voertuig", motorvoertuigen die onderling geen essentiële verschillen vertonen met de
omschrijving door de fabrikant van het type voertuig en/of varianten hiervan die van invloed
kunnen zijn op de besturing ;

13.

„stuurinrichting", die onderdelen die bestemd zijn om de richting van voortbeweging van een
voertuig te bepalen.
De stuurinrichting bestaat uit :
— de bedieningsinrichting,
— de besturingsoverbrenging,
— de bestuurde wielen,

— de energievoorziening (indien aanwezig) ;

13.1 .

„ bedieningsinrichting", dat deel van de stuurinrichting dat de werking ervan regelt. De bediening
hiervan kan rechtstreeks door de bestuurder of indirect geschieden. Bij een stuurinrichting waarbij
de stuurkrachten geheel of gedeeltelijk door de spierkracht van de bestuurder worden geleverd,
omvat de bedieningsinrichting alle onderdelen tot aan het punt waar de besturingskracht wordt
omgezet door mechanische, hydraulische of elektrische middelen ;

1.3.2.

„ besturingsoverbrenging", alle delen van de stuurinrichting waarmee de stuurkrachten worden
overgebracht van de bedieningsinrichting naar de bestuurde wielen ; deze omvat tevens alle onder
delen vanaf het punt waar de besturingskracht wordt omgezet door mechanische, hydraulische of
elektrische middelen ;

1.3.3.

„ bestuurde wielen ", de wielen waarvan de uitlijning ten opzichte van de lengteas van het voertuig
direct of indirect veranderd kan wordem, om zo de richting van voortbeweging van het voertuig te
bepalen. (De bestuurde wielen omvatten de as waar de wielen om scharnieren om de richting van
voortbeweging van het voertuig te bepalen);

13.4.

„energievoorziening" die onderdelen die de stuurinrichting voorzien van energie, de energie
regelen en, indien van toepassing, verwerken en opslaan. De energievoorziening omvat tevens
eventuele voorraadhouders voor het werkmedium en retourleidingen, maar niet de motor van het
voertuig (behalve om aan het vermelde in punt 4.13 te voldoen) of de aandrijving van de motor
naar de energiebron ;

1.3.4.1 .

„energiebron ", dat gedeelte van de energievoorziening dat de benodigde energie levert in de
vereiste vorm, bij voorbeeld hydraulische pomp, luchtcompressor ;

1.3.4.2.

„ energiehouder" dat gedeelte van de energievoorziening waarin de energie wordt opgeslagen die
door de energiebron wordt geleverd ;

1.3.4.3.

„ voorraadhouder" dat gedeelte van de energievoorziening waarin het werkmedium wordt opge
slagen bij atmosferische of bijna atmosferische druk.

1.4.

Besturingsparameters

1.4.1 .

„ besturingskracht", de kracht die wordt uitgeoefend op de bedieningsinrichting om het voertuig te
sturen ;

1.4.2.

„stuurtijd", de tijdperiode van het begin van bewegen van de bedieningsinrichting tot het
moment dat de bestuurde wielen een bepaalde stuurhoek hebben bereikt ;

1.4.3.

„stuurhoek ", de hoek tussen de projectie van de lengteas van het voertuig en de snijlijn van het
wielvlak (het middenvlak van de band, dwars op de rotatieas van het wiel) met het wegoppervlak ;

1.4.4.

„stuurkrachten " alle krachten die werkzaam zijn in de besturingsoverbrenging ;

1.4.5.

„gemiddelde stuuroverbrengverhouding", de verhouding van de hoekverplaatsing van de bedie
ningsinrichting tot het gemiddelde van de volledige stuurhoek van de bestuurde wielen van
aanslag tot aanslag ;
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1.4.6.

„draaicirkel", de cirkel waarbinnen gelegen zijn de projecties op het grondvlak van alle punten
van het voertuig, met uitzondering van de buitenspiegels en de voorste richtingaanwijzers,
wanneer het voertuig een cirkel beschrijft ;

1.4.7.

„ nominale radius van de bedieningsinrichting" in het geval van een stuurwiel de afstand van het
rotatiemiddelpunt tot de buitenkant van de rand. In het geval van een andere soort bedienings

inrichting, de afstand van het rotatiemiddelpunt tot het punt waar de besturingskrachten worden
uitgeoefend. Als er meer dan één zo'n punt is, is het punt waar de grootste kracht is vereist van
toepassing.

1 .5.

Typen stuurinrichting

Afhankelijk van de manier waarop de stuurkrachten worden geleverd, worden de volgende typen
stuurinrichting onderscheiden :
1.5.1 .

Voor motorvoertuigen

1.5.1.1 .

handbediende stuurinrichting, waarbij de stuurkrachten uitsluitend worden geleverd door de
spierkracht van de bestuurder ;

1.5.1.2.

bekrachtigde stuurinrichting, waarbij de stuurkrachten worden geleverd door zowel de spierkracht
van de bestuurder als de energievoorziening ;

1.5.1.2.1 . stuurinrichtingen waarbij de stuurkrachten uitsluitend geleverd worden door een of meer energie
voorzieningen) wanneer de inrichting intact is, maar waarbij de stuurkrachten geleverd kunnen
worden door de spierkracht van alleen de bestuurder als er een defect optreedt in de stuurinrich
ting (geïntegreerde bekrachtigde systemen), worden ook beschouwd als bekrachtigde stuurinrich
tingen ;

1.5.1.3.

volledig bekrachtigde stuurinrichting, waarbij de stuurkrachten uitsluitend worden geleverd door
een of meer energievoorzieningen) ;

1.5.1.4.

zelfsporende stuurinrichting, een systeem waarbij een verandering van de stuurhoek van een of
meer wielen uitsluitend wordt verkregen wanneer erop wordt ingewerkt door krachten en/of een
koppel, uitgeoefend op de plaats van het contact van de band met het wegdek ;

1.5.2.

Voor aanhangwagens

1.5.2.1 .

zelfsporende stuurinrichting
zie punt 1.5.1.4 hierboven ;

1.5.2.2.

gelede stuurinrichtingen, waarbij de stuurkrachten worden geleverd door een verandering van
richting van het trekkende voeituig en waarbij de beweging van de bestuurde wielen is gekoppeld
aan de onderlinge hoek tussen de lengteas van het trekkende voertuig en die van de aanhanger ;

1 .5.2.3.

zelfsturende stuurinrichting, waarbij de stuurkrachten geleverd worden door een verandering van
richting van het trekkende voertuig en waarbij de beweging van de bestuurde wielen van de
aanhanger is gekoppeld aan de hoek tussen de lengteas van het aanhangerchassis of een last die
deze vervangt en de lengteas van het onderstel waaraan de as(sen) bevestigd is (zijn).

1.5.3.

Afhankelijk van de plaatsing van de bestuurde wielen kunnen de volgende typen stuurinrichting
worden onderscheiden :

1 .5-3.1 .

voorwielstuurinrichting, waarbij alleen de wielen op de vooras(sen) worden bestuurd. Dit omvat
alle wielen die in dezelfde richting sturen ;

1.5.3.2.

achterwielstuurinrichting, waarbij alleen de wielen van de achteras(sen) worden bestuurd. Dit
omvat alle wielen die in dezelfde richting sturen ;

1.5.3.3.

meerwielstuurinrichting, waarbij de wielen van een of meer van ieder van de voor- en achteras
sen) worden bestuurd ;

1 .5.3.3.1 .

stuurinrichting voor alle wielen, waarbij alle wielen worden bestuurd ;

1 .5.3.3.2.

knikstuurinrichtingen, waarbij beweging van de chassisdelen ten opzichte van elkaar rechtstreeks
veroorzaakt wordt door de stuurkrachten ;

1.5.3.4.

hulpstuurinrichting, waarbij de achterwielen van voertuigen van de categorieën M en N worden
bestuurd naast de voorwielen, in dezelfde of in tegengestelde richting als de voorwielen, en/of de
stuurhoek van de voorwielen en/of achterwielen gewijzigd kan worden afhankelijk van het gedrag
van het voertuig.
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Typen besturingsoverbrenging
Er worden verscheidene typen besturingsoverbrenging onderscheiden al naar gelang de wijze van
overbrenging van de stuurkrachten :

1.6.1 .

1.6.2.

zuiver mechanische besturingsoverbrenging, waarbij de stuurkrachten uitsluitend door mechani
sche middelen worden overgebracht ;

zuiver hydraulische besturingsoverbrenging, waarbij de stuurkrachten vanaf een bepaald punt
uitsluitend hydraulisch worden overgebracht ;

1.6.3.

zuiver elektrische besturingsoverbrenging waarbij de besturingskrachten vanaf een bepaald punt
uitsluitend elektrisch worden overgebracht ;

1.6.4.

gecombineerde besturingsoverbrenging waarbij een deel van de stuurkrachten zuiver mechanisch
en een ander deel op een van de andere wijzen worden overgebracht ;

1.6.4.1 .

gecombineerde mechanische besturingsoverbrenging waarbij een deel van de stuurkrachten zuiver
mechanisch wordt overgebracht en het andere deel :

1.6.4.1.1 . hydraulisch of mechanisch/hydraulisch
of

1.6.4.1.2.

elektrisch of mechanisch/elektrisch
of

1.6.4.13. pneumatisch of mechanisch/pneumatisch ;
als het mechanische deel van de besturingsoverbrenging uitsluitend dient om de stuurhoek aan te
geven en niet sterk genoeg is om de totale stuurkrachten over te brengen, wordt dit systeem al
naar gelang het geval beschouwd als een zuiver hydraulische, zuiver elektrische of zuiver pneuma
tische besturingsoverbrenging ;

1.6.4.2.

andere gecombineerde besturingsoverbrengingen : alle andere combinaties van de hierboven
genoemde besturingsoverbrengingen.

2.

AANVRAAG VAN EEG-GOEDKEURING

2.1 .

De EEG-goedkeuringsaanvraag voor een type voertuig met betrekking tot de stuurinrichting wordt
ingediend door de fabrikant van het voertuig.

2.2.

De aanvraag moet vergezeld gaan van de inlichtingen die worden gevraagd in het inlichtingenfor
mulier dat als bijlage II is aangehecht.

2.3.

Een voertuig dat representatief is voor het te keuren type voertuig moet ter beschikking worden
gesteld aan de technische dienst die belast is met de controle van de technische specificaties.

3.

EEG-TYPEGOEDKEURING

Een certificaat dat in overeenstemming is met het in bijlage II afgebeelde model dient door de
instantie die de type-goedkeuring krachtens deze richtlijn heeft verleend, te worden verstrekt.
4.
4*1. •

4.1.1 .

CONSTRUCTIE-EISEN
C1SC1T

De stuurinrichting moet een eenvoudige en veilige bediening van het voertuig waarborgen tot aan
de maximumsnelheid waarvoor het voertuig is ontworpen of, in het geval van aanhangers, tot aan
de technisch toegestane maximumsnelheid. Wanneer een proef uitgevoerd wordt als vermeld in
punt 5, moet er een zelfcentrerende werking zijn. Het voertuig moet voldoen aan de eisen van
punt 5.2 in het geval van motorvoertuigen en aan de eisen van punt 53 in het geval van aanhan
gers. Als een voertuig is uitgerust met een hulpstuurinrichting, moet deze voldoen aan de in

bijlage IV vermelde eisen. De met een zuiver hydraulische besturingsoverbrenging uitgeruste
aanhangwagens moeten ook aan het bepaalde in bijlage V voldoen.
4.1.1.1 .

Het moet mogelijk zijn op een recht stuk weg te rijden met de maximumsnelheid waarvoor het
voertuig is ontworpen zonder dat de bestuurder grote stuurcorrecties behoeft uit te voeren en
zonder dat hierbij ongewone trillingen in de stuurinrichting optreden.
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4.1.1.2.

De wielen moeten in dezelfde richting sturen als waarin de bedieningsinrichting wordt bewogen,
met uitzondering van de wielen die worden bestuurd met de hulpstuurinrichting.

4.1.1.3.

De wielen moeten op hetzelfde moment sturen als de bedieningsinrichting wordt bewogen, met
uitzondering van de wielen die worden bestuurd met de hulpstuurinrichting.

4.1.2.

De stuurinrichting moet op een zodanige wijze zijn ontworpen, geconstrueerd en bevestigd, dat
deze de krachten kan weerstaan, die ontstaan tijdens normaal gebruik van het voertuig of een
voertuigcombinatie. De maximumstuuruitslag mag niet worden beperkt door enig deel van de
besturingsoverbrenging, tenzij dit deel daarvoor specifiek is ontworpen.

4.1.2.1 .

Tenzij anders aangegeven, wordt aangenomen dat, voor het doel van deze richtlijn, er niet meer
dan één defect tegelijkertijd in de stuurinrichting kan optreden en dat twee assen op één draaistel
worden beschouwd als één as.

4.13.

Mocht de motor uitvallen of een deel van de stuurinrichting defect raken, met uitzondering van
de onderdelen, vermeld in punt 4.1.4, dan moet de stuurinrichting altijd voldoen aan de eisen
gesteld in punt 5.2.6 in geval van motorvoertuigen en in punt 5.3 in geval van aanhangers.

4.1.4.

In deze richtlijn worden de bestuurde wielen, de bedieningsinrichting en alle mechanische onder
delen van de besturingsoverbrenging beschouwd als delen die niet defect kunnen raken, als deze
ruim zijn gedimensioneerd, voor onderhoud gemakkelijk toegankelijk zijn en minstens even veilig
zijn als de andere essentiële onderdelen van het voertuig (bij voorbeeld de remmen). Elk onder
deel waarbij in geval van een defect het gevaar bestaat dat de macht over het voertuig verloren
gaat, moet vervaardigd zijn van metaal of een materiaal met dezelfde eigenschappen en mag niet
gedurende het normale bedrijf van bestuurinrichting merkbaar vervormen.

4.1.5.

Een defect, anders dan een mechanisch defect, in de besturingsoverbrenging, moet duidelijk
onder de aandacht van de bestuurder van het voertuig worden gebracht ; in het geval van een
motorvoertuig wordt een vergroting van de besturingskracht beschouwd als waarschuwingssignaal ;
in het geval van een aanhanger is een mechanische indicator toegestaan. Wanneer er een defect
optreedt, is een verandering in de gemiddelde stuuroverbrengingsverhouding toegestaan, als de
besturingskracht, als vermeld in punt 5.2.6, niet wordt overschreden.

4.1.6.

Een zuiver pneumatische, zuiver elektrische of zuiver hydraulische besturingsoverbrenging en
andere dan in punt 1.6.4.1 genoemde gecombineerde besturingsoverbrengingen zijn verboden,
totdat specifieke voorschriften hiervoor aan de in deze richtlijn genoemde worden toegevoegd.

4.1.6.1 .

Dit verbod is niet van toepassing op :

— een hulpstuurinrichting met een zuiver elektrische of een zuiver hydraulische besturings
overbrenging op voertuigen van de categorieën M en N ;
— een stuurinrichting met een zuiver hydraulische besturingsoverbrenging op voertuigen van de
categorie O.
4.2.

Bijzondere eisen

4.2.1 .

Bedieningsinrichting

4.2.1.1 .

Als de bedieningsinrichting rechtstreeks door de bestuurder bediend wordt,

4.2.1.1.1 .

moet deze gemakkelijk hanteerbaar zijn ;

4.2.1.1.2. moet de richting van beweging van de bedieningsinrichting overeenkomen met de bedoelde
verandering van richting van het voertuig ;

4.2.1.1.3. met uitzondering van een hulpstuurinrichting moet er een voortdurende en onveranderlijke
verhouding bestaan tussen de hoek van de bedieningsinrichting en de stuurhoek.
4.2.2.

Besturingsoverbrenging

4.2.2.1 .

Afstelmogelijkheden voor de stuurgeometrie moeten zodanig zijn dat er na het afstellen een
betrouwbare verbinding gemaakt kan worden tussen de verstelbare onderdelen door middel van
geschikte borgingen.

4.2.2.2.

Besturingsoverbrengingen die kunnen worden losgekoppeld in verband met de verschillende
configuraties van het voertuig (bij voorbeeld bij uitschuifbare aanhangers), moeten zijn voorzien
van borgingen die er voor zorgen dat de onderdelen op de juiste plaats komen ; als er gebruik
wordt gemaakt van automatische borging, moet een aparte, handbediende veiligheidsborging
aanwezig zijn .

4.2.3 .

Bestuurde wielen

4.2.3.1 .

De bestuurde wielen mogen niet uitsluitend de achterwielen zijn. Deze eis geldt niet voor opleg
gers.
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4.2.3.2.

Aanhangers (met uitzondering van opleggers) die zijn voorzien van meer dan eén as met
bestuurde wielen en opleggers die zijn voorzien van ten minste één as met bestuurde wielen
moeten voldoen aan de bepalingen in punt 5.3. Voor aanhangers met een zelfsporende stuurin
richting is een test als vermeld in punt 5.3 evenwel niet vereist als de verhouding van belasting
tussen de niet-bestuurde en de zelfsporende assen groter of gelijk is aan 1,6 onder alle belastings
omstandigheden.

4.2.4.

Energievoorziening

4.2.4.1 .

Er mag gebruik gemaakt worden van één energiebron om zowel de stuurinrichting als de rem
inrichting te bedienen. Echter, in het geval van een defect van ofwel de energiebron ofwel een
defect in een van beide systemen, moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden :

4.2.4.1.1 . de stuurinrichting moet voldoen aan de eisen als vermeld in punt 5.2.6 ;
4.2.4.1.2. als er een defect optreedt aan de energiebron, mag het remvermogen niet minder worden dan het
voorgeschreven bedrijfsremvermogen als vermeld in bijlage III ('), bij de eerste keer dat de rem
bediend word ;

4.2.4.1.3. als er een defect optreedt aan de energievoorziening, moet het remvermogen voldoen aan hetgeen
vermeld is in bijlage III (') ;

4.2.4.1.4. als de vloeistof in de voorraadhouder zakt tot een niveau waarbij de rem- of besturingskracht waar
schijnlijk toeneemt, moet er een akoestisch of optisch signaal aan de bestuurder worden gegeven.
Deze waarschuwing mag gecombineerd worden met een inrichting die waarschuwt bij een defect
aan de remmen ; het moet voor de bestuurder eenvoudig zijn zich te vergewissen van een goede
werking van het signaal.

4.2.4.2.

Er mag gebruik gemaakt worden van één energiebron om de stuurinrichting en andere systemen
dan het remsysteem van energie te voorzien als, wanneer de vloeistof in de voorraadhouder zakt

tot een niveau waarbij de besturingskracht waarschijnlijk toeneemt, er een akoestisch of optisch
signaal aan de bestuurder wordt gegeven ; het moet voor de bestuurder eenvoudig zijn zich te
vergewissen van een goede werking van het signaal.

4.2.4.3.

De waarschuwingsinrichtingen moeten rechtstreeks en permanent verbonden zijn met het circuit.
Wanneer de motor onder normale bedrijfsomstandigheden loopt en er geen defecten aan de
stuurinrichting zijn, mag de waarschuwingsinrichting geen signaal geven, behalve tijdens het
vullen van de energiehouder(s) vlak nadat de motor is gestart.

5.

SPECIFICATIES VOOR DE PROEVEN

5.1 .

Algemene voorzieningen

5.1.1 .

De test moet worden uitgevoerd op een vlakke ondergrond die goede grip biedt.

5.1.2.

Tijdens de proef (proeven) moet het voertuig worden beladen tot de technisch maximaal toege
stane massa en technisch maximaal toegestane belasting van de bestuurde as(sen).
In het geval van assen voorzien van een hulpstuurinrichting wordt deze proef herhaald, waarbij
het voertuig wordt beladen tot de technisch maximaal toegestane belasting en de as die is uitge
rust met de hulpstuurinrichting belast met de technisch maximaal toegestane belasting.

5.1.3.

Voor de proef begint, moet de bandenspanning op de waarde worden gebracht die de fabrikant
opgeeft voor de belasting beschreven in punt 5.1.2 bij een stilstaand voertuig.

5.2.

Eisen voor motorvoertuigen

5.2.1 .

Een voertuig moet een bocht kunnen beschrijven met een straal van 50 m zonder ongewone tril
lingen in de stuurinrichting bij de volgende snelheid :
— voertuigen van de categorie M, : 50 km/h ;
— voertuigen van de categorieën M2, M3, N,, N2 en N3 : 40 km/h of de maximumsnelheid waar
voor het voertuig is ontworpen als deze ligt onder de hierboven gegeven snelheden.

5.2.2.

Aan de eisen in de punten 4.1.1.1 , 4.1.1.2 en 5.2.1 moet ook worden voldaan wanneer er een
defect optreedt in de stuurinrichting.

5.2.3.

Wanneer het voertuig een cirkel beschrijft met de bestuurde wielen tot ongeveer halverwege de
maximale uitslag met een constante snelheid van ten minste 10 km/h, moet de draaicirkel gelijk
blijven of groter worden wanneer de bedieningsinrichting wordt losgelaten.

5.2.4.

Tijdens het meten van de besturingskracht worden krachten met een duur van minder dan 0,2
seconde buiten beschouwing gelaten.

(') In het kader van de toepassing van Richtlijn 71 /320/EEG kan ook worden nagegaan of aan deze eisen wordt voldaan.

5.2.5.
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Meting van de besturingskracht bij motorvoertuigen met een intacte stuurinrich
ting

5.2.5.1 .

Het voertuig wordt vanuit een rechte lijn in een spiraal gereden met een snelheid van ten minste
10 km/h. De besturingskracht moet gemeten worden aan de nominale radius van de bedienings
inrichting totdat de positie van de bedieningsinrichting overeenkomt met de in de onderstaande
tabel aangegeven draaicirkel voor de categorie waartoe het voertuig behoort, terwijl de stuurin
richting intact is. Er moet een stuurbeweging naar rechts en een naar links gemaakt worden.

5.2.5.2.

De maximaal toegestane stuurtijd en maximaal toegestane besturingskracht bij intacte stuurin
richting worden voor iedere voertuigcategorie in de onderstaande tabel gegeven.

5.2.6.

Meting van de besturingskracht bij motorvoertuigen met defecte stuurinrichting

5.2.6.1 .

De proef, beschreven in punt 5.2.5, moet worden herhaald met een defect aan de stuurinrichting.
De besturingskracht moet worden gemeten tot de positie van de bedieningsinrichting overeen
komt met de in de onderstaande tabel aangegeven draaicirkel voor de categorie waartoe het voer
tuig behoort terwijl de stuurinrichting defect is.

5.2.6.2.

De maximaal toegestane stuurtijd en de maximaal toegestane besturingskracht bij een defect in de
stuurinrichting worden gegeven in onderstaande tabel voor iedere voertuigcategorie.
Eisen ten aanzien van de besturingskracht

Met defect

Intact

Categorie
voertuig

Maximum
kracht

(daN)

Tijd
(5)

Draaicirkel

(m)

Maximum
kracht

(daN)

Tijd
(s)

Draaicirkel

(m)

M,

15

4

12

30

4

20

M2

15

4

12

30

4

20

M3

20

4

12

45

6

20

N,
N2

20

4

12

30

4

20

25

4

12

40

4

20

N3

20

4

12 (')

45 0

6

20

(') Of tegen de stuuraanslag indien 12 niet haalbaar is.
O 50 voor niet-gelede voertuigen met 2 of meer bestuurde assen zonder zelfsporende stuurinrichting.

5.3.

Eisen voor aanhangers

5.3.1 .

De aanhanger moet zich voortbewegen zonder buitensporige afwijking of ongewone trillingen in
de stuurinrichting wanneer het trekkende voertuig in een rechte lijn rijdt op een vlakke, horizon
tale weg met een snelheid van 80 km/h of de technisch maximaal toegestane snelheid, opgegeven
door de fabrikant van de aanhanger, indien deze lager ligt dan 80 km/h.

5.3.2.

Wanneer het trekkende voertuig en de aanhanger een constante bocht beschrijven, zodat de
voorste buitenste kant van het trekkende voertuig een cirkel beschrijft met een straal van 25 m,
overeenkomstig punt 1.4.6, met een constante snelheid van 5 km/h, moet de cirkel die wordt
beschreven door de achterste buitenste kant van de aanhanger worden gemeten. Deze manoeuvre
moet worden herhaald onder dezelfde omstandigheden, maar dan met een snelheid van 25 km/h
± 1 km/h. Tijdens deze manoeuvres mag de achterste buitenste kant van de aanhanger zich bij
een snelheid van 25 km/h ± 1 km/h niet meer dan 0,7 m buiten de cirkel verplaatsen, die is
beschreven bij een constante snelheid van 5 km/h.

5.3.3.

Geen deel van de aanhanger mag zich meer dan 0,5 m buiten de raaklijn van een cirkel met een
straal van 25 m bevinden wanneer het trekkende voertuig de in punt 53.2 beschreven draaicirkel
volgens de raaklijn met een snelheid van 25 km/h verlaat. Aan deze eis moet worden voldaan
vanaf het punt waar de raaklijn de cirkel raakt tot een punt dat 40 meter verder op de raaklijn ligt.
Na dat punt moet de aanhanger voldoen aan de in punt 5.3.1 gestelde voorwaarden.

53.4.

De proeven, beschreven in de punten 53.2 en 533 moeten worden uitgevoerd met een stuurbe
weging naar links en een naar rechts.
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BIJLAGE II
INLICHTINGENFORMULIER Nr

overeenkomstig bijlage I van Richtlijn 70/156/EEG betreffende de goedkeuring van motorvoer
tuigen wat betreft de stuurinrichting (Richtlijn 70/31 1/EEG), als laatstelijk gewijzigd bij Richt
lijn

De volgende gegevens, indien van toepassing, moeten in drievoud worden verstrekt en van een
inhoudsopgave zijn voorzien. In voorkomend geval moeten voldoende gedetailleerde tekeningen op
een passende schaal worden bijgevoegd in formaat A4 of tot dat formaat gevouwen. Op eventuele
foto's moeten voldoende details te zien zijn. In het geval van microprocessorgestuurde functies
moeten relevante gegevens over de prestaties worden verstrekt.

0.

ALGEMENE GEGEVENS

0.1 .

Merk (firmanaam):

0.2.

Type en handelsbenaming(en) :

0.3.

Middel tot identificatie van het type, indien het op het voertuig is aangegeven C") :

0.3.1 .

Plaats van dat merkteken :

0.4.

Categorie waartoe het voertuig behoort (zie bijlage II van Richtlijn 70/156/EEG):..

0.5.

Naam en adres van de fabrikant :

0.8.

Adres(sen) van de assemblagefabrieken):

1.

ALGEMENE BOUWWIJZE VAN HET VOERTUIG

1.1 .

Foto's en/of tekeningen van een representatief voertuig :

1 .3.

Aantal assen en aantal wielen (eventueel aantal rupsbanden) :

1.3.1 .

Aantal en plaats van assen met dubbele bandenmontage :

1 3.2.

Aantal en plaats van gestuurde assen :

1 .3.3.

Aangedreven assen (aantal, plaats, onderlinge verbinding) :

2.

AFMETINGEN EN MASSA'S {') (mm en kg)
(in voorkomend geval naar tekening verwijzen)

2.1 .

Wielbasis of -bases (bij volle belasting) 0 :

2.3.1 .

Spoorwijdte op elke gestuurde as (') :

2.4.

Bereik van de afmetingen (buitenmaten) van het voertuig :

2.4.1 .

Chassis zonder carrosserie

2.4.1.1 .

Lengte (') :

2.4.1 .2.

Breedte Q) :

2.4.1.4.

Vooroverbouw (m) :

2.4.1 .5.

Achteroverbouw (n) :

2.4.1.7.

Afstand tussen de assen (indien meerassig) :

2.4.2.

Chassis met carrosserie

2.4.2.1 .

Lengte (') :

2.4.2.2.

Breedte (*) :

2.4.2.4.

Vooroverbouw (m) :

2.4.2.5.

Achteroverbouw (n) :

2.4.2.7.

Afstand tussen de assen (indien meerassig) :

:
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2.8.

Technisch toelaatbare maximummassa volgens fabrieksopgave (maximum en minimum voor
iedere uitvoering) (y) :

2.9.

Technisch toelaatbare maximummassa op iedere as, en in het geval van een oplegger of
middenasaanhangwagen, op de opleggerkoppeling volgens fabrieksopgave :

6.

OPHANGING

6.6.1 .

Band/wielcombinatie(s) :

(Voor banden de maataanduidingen, de laagste belastingsindex en het symbool voor de laagste
snelheidscategorie opgeven, voor wielen de velgmaat(maten) en wielbolling(en))
6.6.1.1 .

As 1 : ..

6.6.1.2.

As 2 : ..
enz .

6.63.

Door de fabrikant van het voertuig aanbevolen bandenspanning :

kPa

7.

STUURINRICHTING

7.1 .

Schematisch diagram van de bestuurde as(sen) met aanduiding van de stuurgeometrie :

7.2.

Mechanisme en stuurorganen

7.2.1 .

Soort besturingsoverbrenging :

7.2.2.

Stuurstangenstelsel (opgave van andere dan mechanische middelen ; zo nodig voor voor- en
achterzijde) :

7.2.3.

Soort (eventuele) stuurbekrachting :

7.2.3.1 .

Principe en diagram van de werking, merk(en) en type(n) :

7.2.4.

Schematisch diagram van de gehele stuurinrichting (waarin de plaats van de diverse op de bestu
ring van invloed zijnde inrichtingen wordt aangegeven) :

7.2.5.

Schematisch(e) diagram(men) van de bedieningsinrichtingen) :

7.2.6.

Eventueel bereik en methode van verstelling van het stuurorgaan :

7.3.

Maximumstuurhoek van de wielen

7.3.1 .

Naar rechts :
waardige gegevens).

(graden); aantal omwentelingen van het stuurwiel

(of gelijk

Naar links :

(graden) ; aantal omwentelingen van het stuurwiel

(of gelijk

7.3.2.

waardige gegevens).

Voetnoten

(•>) Indien de middelen ter identificatie van het type tekens bevatten die niet van betekenis zijn voor de
beschrijving van het type voertuig, technische eenheid of onderdeel waarop dit inlichtingenformulier
betrekking heeft, moeten dergelijke tekens op het formulier worden weergegeven door het symbol „ ?"
(bij voorbeeld ABC ? ?123 ? ? ?).
(') Indien de ene uitvoering een normale stuurcabine en de andere een slaapcabine heeft, moeten de
massa's en afmetingen van beide uitvoeringen worden vermeld.
0 ISO-norm 612 — 1978, benaming nr. 6.4.
(') ISO-norm 612 — 1978, benaming nr. 6.5.
(') ISO-norm 612 — 1978, benaming nr. 6.1 .
(k) ISO-norm 612 — 1978, benaming nr. 6.2.
(m) ISO-norm 612 — 1978, benaming nr. 6.6.
(n) ISO-norm 612 — 1978, benaming nr. 6.7.

(y) Voor aanhangwagens of opleggers en voor voertuigen waaraan een aanhangwagen of oplegger gekoppeld
is, die een aanzienlijke verticale belasting uitoefenen op de koppelinrichting of de koppelschotel, wordt
deze belasting, gedeeld door de standaardversnelling van de zwaartekracht, bij de technisch toelaatbare
maximummassa gerekend.
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BIJLAGE III
REMWERKING VOOR VOERTUIGEN DIE DEZELFDE ENERGIEBRON GEBRUIKEN VOOR
DE STUURINRICHTING EN HET REMSYSTEEM

1 . Als er een defect aan de energiebron optreedt, moet de remwerking van de bedrijfsremmen bij de eerste
keer remmen aan de waarden voldoen, die in onderstaande tabel zijn vermeld.
Categorie

V (km/h)

m/s2

M,
M2 en M3
N,
N2 en N3

80

5,8

50

60

70

80

5,0
5,0

60

5,0

70

Kracht (daN)

70

2. Na een defect aan de stuurinrichting of aan de energievoorziening moet het mogelijk zijn om, na acht
maal de bedrijfsrembedieningsinrichting een volledige slag te hebben laten maken, bij het voor de
negende maal bedienen ten minste de werking te behalen die is voorgeschreven voor het secundaire
(nood)remsysteem (zie onderstaande tabel).

In het geval dat secundaire remwerking die het gebruik van opgeslagen energie vereist, wordt bereikt met
een aparte bedieningsinrichting, moet het nog steeds mogelijk zijn om, na acht maal de bedrijfsrembe
dieningsinrichting een volledige slag te hebben laten maken, bij het voor de negende maal bedienen de
aangegeven restwerking te behalen (zie onderstaande tabel).
Secundaire en restremwerking
Categorie

V (km/h)

Secundaire remwerking
(m/s2)

Restremwerking
(m/s2)

M.

80

2,9

1,7

M2
M3
N,
N2
N3

60

2,5

1,5

60

2,5

1,5

70
50

2,2
2,2

1,3

40

2,2

1 ,3

1,3

3. De in de punten 1 en 2 genoemde proeven worden uitgevoerd met het voertuig in ledige of belaste
toestand overeenkomstig de gunstigste voorwaarden, als vastgesteld door de met de uitvoering van de
proeven belaste technische dienst.
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BIJLAGE IV
AANVULLENDE

EISEN

VOOR

VOERTUIGEN

VOORZIEN

VAN

EEN

HULPSTUUR

INRICHTING
1.

ALGEMENE EISEN

Deze bijlage vereist niet dat een voertuig is voorzien van een hulpstuurinrichting. Als een voertuig
evenwel is uitgerust met een dergelijke voorziening, moet het voldoen aan de in deze bijlage
gestelde eisen.
2.

SPECIFIEKE EISEN

2. 1 .

Overbrenging

2.1.1 .

Mechanische besturingsoverbrengingen
Punt 4.1.4 van bijlage I van deze nchtlijn is van toepassing.

2.1.2.

Hydraulische besturingsoverbrengingen
Een hydraulische besturingsoverbrenging moet beschermd zijn tegen overschrijding van de maxi
maal toelaatbare bedrijfsdruk T.

2.1.3.

Elektrische besturingsoverbrengingen
Een elektrische besturingsoverbrenging moet zijn beschermd tegen een te grote energietoevoer.

2.1.4.

Combinatie van besturingsoverbrengingen
Een combinatie van mechanische, hydraulische en elektrische besturingsoverbrengingen moet
voldoen aan het gestelde in de punten 2.1.1 , 2.1.2 en 2.13.

2.2.

2.2.1 .

Eisen voor beproeving bij een defect aan de inrichting

Een defect aan of het falen van enig deel van de hulpstuurinrichting (met uitzondering van de

delen waarbij ervan wordt uitgegaan dat zij niet defect kunnen raken, als beschreven in punt 4.1.4
van bijlage I van deze richtlijn) mag niet resulteren in een plotselinge of wezenlijke verandering
in het gedrag van het voertuig, en aan de eisen gesteld in de punten 5.2.1 tot en met 5.2.4 en 5.2.6
van bijlage I van deze richtlijn moet nog steeds worden voldaan. Daarnaast moet het mogelijk zijn
het voertuig te beheersen zonder abnormale stuurcorrectie. Dit moet worden gecontroleerd aan de
hand van de volgende proeven :

2.2.1.1 .

cirkelproef
Het voertuig moet een cirkel beschrijven met een transversale versnelling van 5 m/s 2 en met een
snelheid van 80 km/h. Het defect moet worden opgeroepen wanneer deze snelheid is bereikt. De
proef moet worden uitgevoerd terwijl het voertuig met de wijzers van de klok mee en tegen de
wijzers van de klok in gereden wordt.

2.2.1.2.

proef overgangstoestand
Tot er overeenstemming is bereikt omtrent uniforme beproevingsprocedures, moet de fabrikant
van het voertuig de technische diensten gegevens verstrekken over zijn beproevingsprocedures en
-resultaten inzake het overgangsgedrag van het voertuig in geval van een defect.

2.3.

Waarschuwingssignalen in geval van een defect

2.3.1 .

Met uitzondering van delen van een hulpstuurinrichting waarvan aangenomen wordt dat die niet
defect kunnen raken, als aangegeven in punt 4.1.4 van bijlage I van deze richtlijn, moeten de
volgende defecten aan een hulpstuurinrichting duidelijk onder de aandacht van de bestuurder
worden gebracht :
een algemene onderbreking van de elektrische of hydraulische aansturing van de hulpstuurin
richting ;

2.3.1.1 .
2.3.1.2.

een defect aan de energievoorziening van de hulpstuurinrichting ;

2.3.1.3.

een breuk in de externe bedrading van de elektrische aansturing, indien gemonteerd.

2.4.

Elektromagnetische interferentie

2.4.1 .

De werking van een hulpstuurinrichting mag niet negatief beïnvloed worden door elektromagne
tische velden. Tot er overeenstemming is bereikt omtrent uniforme beproevingsprocedures, moet
de fabrikant van het voertuig de technische diensten zijn beproevingsprocedures en resultaten
leveren .
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BIJLAGE V

BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP AANHANGWAGENS UITGERUST MET
EEN ZUIVER HYDRAULISCHE BESTURINGSOVERBRENGING

1.

Voertuigen uitgerust met een zuiver hydraulische besturingsoverbrenging moeten aan de bepa
lingen van de onderhavige bijlage voldoen.

2.

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

2.1 .

Doelmatigheid van de hydraulische leidingen en de flexibele delen daarvan

2.1.1 .

De leidingen van een zuiver hydraulisch systeem moeten een druk van groter of gelijk aan vier
maal de normale door de fabrikant aangegeven bedrijfsdruk (T) kunnen weerstaan. De flexibele
leidingen moeten aan de volgende ISO-normen voldoen : 1 402 ( 1984), 6 605 (1986) en 7 751
(1983).

2.2.

De van de energiebron afhankelijke systemen

2.2.1 .

De energiebron moet beveiligd zijn tegen overdruk met behulp van een drukbegrenzer die bij de
druk T in werking treedt.

2.3.

Beveiliging van de besturingsoverbrenging

2.3.1 .

De besturingsoverbrenging moet beveiligd zijn tegen overdruk met behulp van een drukbegrenzer
die in werking treedt tussen 1,5 T en 2,2 T.

2.4.

Sporing tussen het trekkende voertuig en de aanhanger

2.4.1 .

Wanneer het trekkende voertuig van een trekker/aanhangercombinatie volgens een rechte lijn
rijdt, moet de aanhangwagen met het trekkende voertuig sporen.

2.4.2.

Om aan punt 2.4.1 te voldoen moeten de aanhangwagens uitgerust zijn met een automatische of
handbediende uitlijnvoorziening.

2.5.

Bestuurbaarheid bij een defect van de besturingsoverbrenging

2.5.1 .

De bestuurbaarheid van voertuigen uitgerust met een zuiver hydraulische besturingsoverbrenging
moet ook bij een defect aan de besturingsoverbrenging gehandhaafd blijven. De voertuigen
moeten in deze toestanden worden beproefd en voldoen aan de in punt 5.3 van bijlage I van de
onderhavige richtlijn genoemde voorschriften. Vooral de in punt 5.3.2 genoemde tests bij 5 km/h
en 25 km/h moeten met succes worden afgelegd met een intacte, en vervolgens met een defecte
besturingsoverbrenging.

2.6.

Elektromagnetische storingen

2.6.1 .

De werking van de besturingsinrichtingen mag niet door een elektromagnetisch veld worden
verstoord. Hoewel er geen standaardbeproevingsprocedures zijn vastgesteld moet de fabrikant van
het voertuig de technische dienst op de hoogte stellen van zijn eigen testmethode en resultaten.
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BIJLAGE VI
GOEDKEURINGSCERTIFICAAT VOOR EEN TYPE VOERTUIG
MODEL

(maximaal formaat : A4 (210 x 297 mm))

Naam van de

bevoegde instantie
Mededeling betreffende :
— goedkeuring (')
— uitbreiding van goedkeuring (')
— weigering van goedkeuring (')
— intrekking van goedkeuring (')
van een type voertuig/onderdeel/afzonderlijke technische eenheid (')
70/311 /EEG, als laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn

in de zin van Richtlijn

Keuringsnummer :

Reden van uitbreiding :
DEEL I

0.

Algemeen

0.1 .

Merk (firmanaam) :

0.2.

Type en handelsbenaming :

0.3.

Middel tot identificatie van het type, indien het op het voertuig/onderdeel/afzonderlijke technische
eenheid is aangegeven (') (2) :

0.3.1 . Plaats van dat merkteken :

0.4.

Categorie waartoe het voertuig behoort (3) :

0.5.

Naam en adres van de fabrikant van het voertuig :

Naam en adres van de fabrikant die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de laatste fase van de
bouw van het voertuig :

0.8.

Adres(sen) van de assemblagefabrieken) :
DEEL II

1.

Aanvullende inlichtingen (indien van toepassing): zie aanhangsel.

2.

De voor de uitvoering van de tests verantwoordelijke technische dienst :

3.

Datum van het testrapport :

4.

Nummer van het testrapport :

5.

Eventuele opmerkingen : zie aanhangsel.

6.

Plaats :

7.

Datum :

8.

Handtekening :

9.

Aangehecht wordt de index van het goedkeuringsdossier dat bij de bevoegde instantie in bewaring is
gegeven en op verzoek verkrijgbaar is.

(') Doorhalen wat niet van toepassing is.
(2) Als het middel tot identificatie van het type tekens bevat die niet van betekenis zijn voor de beschrijving van het type
voertuig, onderdeel of technische eenheid waarop het onderhavige inlichtingenformulier betrekking heeft, dienen derge

lijke tekens op het formulier te worden weergegeven door het symbool » ?" (bij voorbeeld : ABC??123 ??).
(3) Zoals gedefinieerd in bijlage II van Richtlijn 70/ 156/EEG.
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Aanhangsel

bij het goedkeuringscertificaat voor een type voertuig nr.

betreffende de goedkeuring van een type voertuig overeenkomstig Richtlijn 70/31 1/EEG,
als laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
1 . AANVULLENDE INLICHTINGEN :

Type stuurinrichting :
Bedieningsinrichting :
Besturingsoverbrenging :
Gestuurde wielen :

Energiebron :

Remwerking : vermelding van het goedkeuringsnummer toegekend overeenkomstig Richtlijn 71 /320/
EEG en vermelding van de toestand van het voertuig tijdens de proeven : belast/ledig (').
5. OPMERKINGEN :

(Bij voorbeeld eveneens geldig voor voertuigen met rechtse en linkse besturing.)

(') Doorhalen wat niet van toepassing is."

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 199/48

RECTIFICATIES

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1896/92 van de Commissie van 9 juli 1992 met

betrekking tot de levering van verschillende partijen magere-melkpoeder in het kader van
de voedselhulp

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 191 van 10 juli 1992)
Bladzijde 16, bijlage II, partij B, kolom (3) :
in plaats van : *B4 : 450",
te lezen :

„B4 : 45".

Bladzijde 21 , bijlage II, partij F, kolom (3) :

in plaats van : „F6 : 30",
te lezen :

„F6 : 15".
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