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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1836/93 VAN DE RAAD

van 29 juni 1993
inzake de vrijwillige deelneming van bedrijven uit de industriële sector aan een
communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op arti
kel 130 S,

waarvan de algemene benadering door de resolutie van de
Raad van 1 februari 1993 is goedgekeurd, de rol en de
verantwoordelijkheden van ondernemingen ten aanzien
van het versterken van de economie en de bescherming
van het milieu in de hele Gemeenschap worden bena

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

drukt ;

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende dat het bedrijfsleven een eigen verantwoor
delijkheid heeft ten aanzien van het beheersen van de
milieu-effecten van zijn activiteiten en daarom een actieve
rol op dit gebied moet spelen ;

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té 0,

Overwegende dat de doelstellingen en beginselen van het
milieubeleid van de Gemeenschap, zoals uiteengezet in

het Verdrag en nader uitgewerkt in de resolutie van de
Raad van de Europese Gemeenschappen en de vertegen
woordigers van de Regeringen van de Lid-Staten, in het
kader van de Raad bijeen, van 1 februari 1993 betreffende
een beleidsplan en actieprogramma van de Gemeenschap
inzake het milieu en duurzame ontwikkeling (4), alsook in
de eerdere resoluties van 1973 (% 1977 (6), 1983 Q en

1987 (8) betreffende een beleidsplan en actieprogramma
van de Gemeenschap inzake milieubescherming, met
name gericht zijn op het voorkomen, verminderen en
zoveel mogelijk opheffen van de vervuiling, met name
aan de bron, op basis van het beginsel dat de vervuiler
betaalt, alsmede op een gezond beheer van de hulp
bronnen en op het gebruik van schone of schonere tech
nologie ;

Overwegende dat artikel 2 van het Verdrag, zoals het zal
worden geformuleerd overeenkomstig het op 7 februari
1992 te Maastricht ondertekende Verdrag betreffende de
Europese Unie, bepaalt dat de Gemeenschap onder
andere tot taak heeft binnen de hele Gemeenschap een

duurzame groei te bevorderen en dat in de resolutie van
de Raad van 1 februari 1993 het belang van deze duur
zame groei wordt benadrukt ;
Overwegende dat in het door de Commissie ingediende
programma „Op weg naar duurzame ontwikkeling",
(')
(2)
(')
(4)
O
(6)
0

PB nr. C
PB nr. C
PB nr. C
Nog niet
PB nr. C
PB nr. C
PB nr. C

120 van 30. 4. 1993, blz. 3.
42 van 15. 2. 1993, blz. 44.
332 van 16. 12. 1992, blz. 44.
bekendgemaakt in het Publikatieblad.
112 van 20. 12. 1973, blz. 1 .
139 van 13. 6. 1977, blz. 1 .
46 van 17. 2. 1983, blz. 1 .

8 PB nr. C 70 van 18 . 3 . 1987, blz. 1 .

Overwegende dat deze verantwoordelijkheid de bedrijven
noopt tot het opstellen en uitvoeren van strategieën, doel
stellingen en programma's voor het milieu, alsmede doel
treffende milieubeheersystemen ; dat bedrijven een
milieubeleid dienen vast te stellen waarbij niet alleen
wordt gewaarborgd dat alle relevante wettelijke milieu
voorschriften worden nagekomen, maar tevens verbinte
nissen worden aangegaan die gericht zijn op een redelijke
voortdurende verbetering van de milieuprestatie ;

Overwegende dat er bij de toepassing van milieubeheer
systemen door bedrijven, rekening mee moet worden
gehouden dat de werknemers milieubewust moeten
worden gemaakt en moeten worden opgeleid voor het
opzetten en uitvoeren van dergelijke systemen ;
Overwegende dat in milieubeheersystemen ook milieuau
ditprocedures moeten zijn opgenomen, om de bedrijfslei
ding te helpen beoordelen of de uitvoering van het
milieubeleid van het bedrijf in overeenstemming is met
het milieubeheersysteem, alsmede of dit systeem doeltref
fend is ;

Overwegende dat voorlichting van het publiek door de
bedrijven over de milieuaspecten van hun activiteiten een
essentieel onderdeel vormt van goed milieubeheer en
inspeelt op de toenemende behoefte van het publiek aan
voorlichting ter zake ;
Overwegende dat de ondernemingen daarom aangemoe
digd moeten worden om op gezette tijden verslagen te
publiceren om het publiek te informeren over de feite
lijke milieusituatie op hun industriële locaties en over

hun beleid, programma's, doelstellingen en beheersysteem
op milieugebied ;
Overwegende dat de doorzichtigheid en betrouwbaarheid
van de activiteiten van de bedrijven op dit gebied worden
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versterkt indien hun milieubeleid, -programma s,
-beheersystemen, -auditprocedures en milieuverklaringen
getoetst worden aan de relevante voorschriften van deze
verordening en indien de milieuverklaringen door
erkende milieuverificateurs gevalideerd worden ;

viteiten en voor de verstrekking van de nodige inlich
tingen daarover aan het publiek, aan welk systeem de
bedrijven die industriële activiteiten verrichten op vrijwil
lige basis kunnen deelnemen .

Overwegende dat ter wille van de geloofwaardigheid van
het systeem gezorgd moet worden voor een onafhanke
lijke en neutrale erkenning van en toezicht op de milieu

in de milieuprestatie van industriële activiteiten te bevor

verificateurs ;

2.

Het systeem heeft ten doel continue verbeteringen

deren door :

a) vaststelling en toepassing door de bedrijven van beleid,

programma's en beheersystemen op milieugebied,

Overwegende dat de bedrijven aangemoedigd moeten
worden om op vrijwillige basis aan dit systeem deel te
nemen ; dat het met het oog op een identieke toepassing
van het systeem in de hele Gemeenschap noodzakelijk is
dat in elke Lid-Staat dezelfde voorschriften, procedures en
essentiële eisen van toepassing zijn ;
Overwegende dat een communautair milieubeheer- en
milieuauditsysteem in de eerste fase gericht moet zijn op
de industriesector, waar dergelijke systemen reeds worden
toegepast ; dat het wenselijk is deze regelingen op experi

rekening houdend met hun locatie ;

b) stelselmatige, objectieve en periodieke beoordeling van
het resultaat ;

c) inlichting van het publiek over de milieuprestaties.
3.

Het systeem is niet van invloed op het bestaande

communautaire

systemen, de normen die door de Commissie overeen
komstig een passende procedure zijn erkend, beschouwd
moeten worden als zijnde in overeenstemming met de
overeenkomstige voorschriften van deze verordening en
dat bedrijven niet gedwongen moeten worden om de
desbetreffende procedures nog eens over te doen ;

Overwegende dat het van belang is dat kleine en middel
grote ondernemingen deelnemen aan het communautaire
milieubeheer- en milieuauditsysteem en dat hun deelne
ming bevorderd moet worden door het instellen of bevor
deren van maatregelen en structuren voor technische hulp

die erop gericht zijn deze firma's de noodzakelijke kennis
en steun te verschaffen ;

Overwegende dat de Commissie volgens een communau
taire procedure de bijlagen van de verordening dient aan
te passen, nationale, Europese en internationale normen
voor milieubeheersystemen moet erkennen, richtsnoeren
moet geven voor de frequentie van milieuaudit en samen
werking tussen de Lid-Staten inzake de erkenning van en
het toezicht op milieuverificateurs moet bevorderen ;

Overwegende dat deze verordening herzien moet worden
in het licht van de gedurende een bepaalde tijd opgedane
ervaring,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Het milieubeheer- en milieuauditsysteem en de
doelstellingen ervan
1.
Er wordt een communautair systeem, hierna
communautair „milieubeheer- en milieuauditsysteem" of

„systeem" te noemen, ingevoerd voor de beoordeling en
de verbetering van de milieuprestatie van industriële acti

recht

of de

technische

Artikel 2

zoals de distributie en de openbare diensten ;

internationale normen voor milieubeheer- en milieuaudit

nationale

normen .

mentele basis uit te breiden tot niet-industriële sectoren,

Overwegende dat, om onredelijke lasten voor de bedrijven
te voorkomen en te zorgen voor overeenstemming tussen
het communautair systeem en de nationale, Europese en

of

normen betreffende milieucontrole of op de verplich
tingen van bedrijven uit hoofde van dat recht en die

Definities

In deze verordening wordt verstaan onder :

a) „milieubeleid", de algemene doeleinden en beginselen
voor het handelen van het bedrijf op milieugebied,
met inbegrip van de naleving van alle relevante wette
lijke milieuvoorschriften ;
b) „milieuanalyse", een voorafgaand alomvattend onder
zoek naar de milieuproblemen en -effecten en naar de
met milieubewust handelen behaalde resultaten, die

verband houden met de op een locatie plaatsvindende
activiteiten ;

c) „milieuprogramma", een beschrijving van de specifieke
doelstellingen en activiteiten van een bedrijf met het
oog op de verbetering van de milieubescherming op
een bepaalde locatie, met inbegrip van een beschrij
ving van de maatregelen die zijn genomen of die
worden overwogen om die doelstellingen te verwezen
lijken en in voorkomend geval de voor de uitvoering
van die maatregelen vastgestelde streefdata te berei
ken ; •

d) „milieudoelstellingen", de door een bedrijf voor zich
zelf vastgestelde gedetailleerde doelstellingen ten
aanzien van de met milieubewust handelen te behalen

resultaten ;

e) „milieubeheersysteem", dat gedeelte van het algemene
beheersysteem dat de organisatiestructuur, de verant
woordelijkheden, praktijken, procedures, processen en
hulpbronnen omvat die voor het vaststellen en
uitvoeren van het milieubeleid nodig zijn ;
f) „milieuaudit", een beheersinstrument dat een systema
tische, gedocumenteerde, periodieke en objectieve
evaluatie omvat van de wijze van functioneren van de
organisatie, van het beheersysteem en van de werk
wijzen die voor de milieubescherming bedoeld zijn,
ten einde :

i) de beheerscontrole op de activiteiten die van
invloed kunnen zijn op het milieu te vergemakke
lijken ;
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ii) erop toe té zien dat het milieubeleid van het bedrijf
wordt nageleefd.
g) „auditcyclus", de termijn waarbinnen alle activiteiten
op een bepaalde locatie, overeenkomstig de voor
schriften van artikel 4 en van bijlage II, aan een audit
worden onderworpen wat alle in bijlage I, onder C,

genoemde relevante milieuaspecten betreft ;
h) „milieuverklaring", de verklaring die door het bedrijf
overeenkomstig de bepalingen van deze verordening,
en met name overeenkomstig artikel 5, wordt opge
steld ;

i) „industriële activiteit", elke activiteit die in de secties
C en D van de Statistische Nomenclatuur van de

economische activiteiten in de Europese Gemeen
schappen (NACE, REV 1 ) als vastgesteld bij Verorde

ning (EEG) nr. 3037/90 van de Raad ('), is vermeld,
alsmede de elektriciteits-, gas-, stoom- en warmwater
produktie, en de recycling, behandeling, vernietiging
of verwijdering van afval in vaste of vloeibare vorm ;

j) „bedrijf, elke organisatie die een algemene beheers
controle over de activiteiten op een bepaalde locatie
uitoefent ;

k) „locatie", elk terrein waarop industriële activiteiten
onder controle van een bedrijf op een gegeven plaats
worden uitgevoerd, met inbegrip van de daarmee
gepaard gaande of daarbij behorende opslag van grond
stoffen, van bij-, tussen- en eindprodukten en van afval
en met inbegrip van de al dan niet vaste infrastructuur
en uitrusting die met deze activiteiten gemoeid zijn ;
1) „auditor", een persoon of een team van personen, al
dan niet behorend tot het bedrijfspersoneel, handelend
in opdracht van het hoogste niveau van de bedrijfslei
ding, die individueel, c.q . dat gezamenlijk beschikt
over de in bijlage II, onder C, genoemde capaciteiten
en een voldoende mate van onafhankelijkheid ten
opzichte van de te onderzoeken activiteiten bezit om
een objectief oordeel te kunnen vellen ;
m) „erkend milieuverificateur", elke persoon of organi
satie die niet betrokken is bij het te controleren bedrijf
en die een erkenning heeft verkregen overeenkomstig
de in artikel 6 bedoelde voorwaarden en procedures ;

Nr. L 168 /3

Artikel 3

Deelneming aan het systeem
Het systeem staat open voor bedrijven die op een of meer
locaties een industriële activiteit uitoefenen. Voor de regi
stratie van een locatie in het systeem moet het bedrijf :
a) een milieubeleid in overeenstemming met de relevante
voorschriften van bijlage I vaststellen waarbij niet
alleen wordt gewaarborgd dat alle relevante wettelijke
milieuvoorschriften worden nagekomen, maar tevens
verbintenissen worden aangegaan die gericht zijn op
een voortdurende verbetering van de milieuprestatie
teneinde de invloed op het milieu te verminderen tot
niveaus die de niveaus die overeenkomen met een

economisch acceptabele toepassing van de best bruik
bare technieken, niet overschrijden ;
b) een milieuanalyse van de locatie uitvoeren, met betrek
king tot de in bijlage I, onder C, genoemde punten ;

c) in het licht van de resultaten van die analyse een
milieuprogramma voor de locatie en een milieubeheer
systeem invoeren dat van toepassing is op alle activi
teiten die op de locatie plaatsvinden. Het milieupro
gramma is gericht op het uitvoeren van de verbinte
nissen in het bedrijfsmilieubeleid met het oog op een
voortdurende verbetering van de milieuprestatie. Het
milieubeheersysteem moet voldoen aan de criteria van
bijlage I ;

d) overeenkomstig artikel 4 op de betrokken locaties
milieuaudits uitvoeren of laten uitvoeren ;

e) op het hoogste passende niveau van de bedrijfsleiding,
aan de hand van de uitkomsten van de audit doelstel

lingen vaststellen, die gericht zijn op de voortdurende
verbetering van de milieuprestatie, en het milieupro
gramma waar nodig herzien zodat het geheel van de
reeks doelstellingen op de locatie kan worden bereikt ;
f) overeenkomstig artikel 5 een specifieke milieuverkla
ring opstellen voor elke locatie waar een audit is uitge
voerd. De eerste verklaring moet tevens de in bijlage V
bedoelde informatie bevatten ;

n) „erkenningssysteem", een systeem voor erkenning van
en toezicht op milieuverificateurs, dat wordt toegepast
door een daartoe door een Lid-Staat aangewezen of
opgerichte onpartijdige instelling of organisatie en dat
over voldoende middelen, technische kennis en de

g) het milieubeleid, -programma en -beheersysteem laten
herzien, dan wel de auditprocedure en de milieuverkla
ring(en) laten onderzoeken om te verifiëren dat zij
beantwoorden aan de relevante voorschriften van de

nodige procedures beschikt om de in deze verordening
voor dit systeem vastgestelde taken te verrichten ;

onderhavige verordening en de milieuverklaringen
overeenkomstig artikel 4 en bijlage III laten valideren ;

o) „bevoegde instanties", de voor de vervulling van de bij
deze verordening omschreven taken door de Lid-Staten
overeenkomstig artikel 18 aangewezen lichamen.

h) de gevalideerde milieuverklaring bij de bevoegde
instantie van de Lid-Staat waar de locatie gelegen is,
indienen en deze, waar nodig, onder het publiek in die
Staat verspreiden nadat de locatie overeenkomstig
artikel 8 geregistreerd is.

(') PB nr. L 293 van 24. 10 . 1990, blz. 1 .
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Artikel 4

Audit en validering
1.

De interne milieuaudit voor een locatie kan worden

uitgevoerd door auditors van het bedrijf of door externe
personen of organisaties die in opdracht van het bedrijf
handelen . In beide gevallen geschiedt de audit overeen
komstig de criteria van bijlage I, onder C, en bijlage II .
2. Hoe vaak een audit wordt uitgevoerd, wordt overeen
komstig de criteria van bijlage II, onder H, bepaald op

grond van richtsnoeren die de Commissie volgens de
procedure van artikel 19 heeft opgesteld.

3. Het milieubeleid, de milieuprogramma's, de milieu
beheersystemen, de milieuanalyses of milieuauditproce
dures en de milieuverklaringen worden onderzocht om te
verifiëren dat zij voldoen aan de voorschriften van deze
verordening, en de milieuverklaringen worden gevali
deerd, door de onafhankelijke erkende milieuverificateur,
op basis van bijlage III .
4.
De erkende milieuverificateur moet onafhankelijk
zijn van de auditor van de locatie.

5. Met het oog op de bepalingen van lid 3, en onver
minderd de bevoegdheid van de controle-instanties van
de Lid-Staten ten aanzien van de wettelijke voorschriften,
moet de erkende milieuverificateur nagaan :

a) of het milieubeleid is vastgesteld en of het aan de voor
schriften van artikel 3 en aan de relevante voor

schriften van bijlage I voldoet ;

b) of er op de locatie een milieubeheersysteem en een
milieuprogramma zijn ingevoerd en operationeel zijn
en of deze aan de relevante voorschriften van bijlage I
voldoen ;

c) of de milieuanalyse en de milieuaudit uitgevoerd
worden in overeenstemming met de relevante voor
schriften van de bijlagen I en II ;
d) of de gegevens in de milieuverklaring betrouwbaar zijn
en of alle specifieke milieuaspecten die voor de locatie
van belang zijn, op passende wijze door de verklaring
worden gedekt.
6.
De milieuverklaring wordt door de erkende milieu
verificateur alleen gevalideerd als aan de in de leden 3 tot
en met 5 bedoelde voorwaarden is voldaan .
7.

Externe

auditors

en

erkende
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2. De milieuverklaring wordt voor het publiek opge
steld en op beknopte, begrijpelijke wijze geformuleerd.
Technische informatie kan worden bijgevoegd.
3.

De milieuverklaring behelst met name :

a) een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten op de
betrokken locatie ;

b) een beoordeling van alle belangrijke milieuproblemen
die met de betrokken activiteiten verband houden ;

c) een samenvatting van het cijfermateriaal betreffende de
vervuilende emissies, de afvalproduktie, het grondstof
fen-, energie- en waterverbruik, het lawaai en, in voor
komend geval, betreffende andere belangrijke milieu
aspecten ;

d) andere factoren die met de milieuprestatie te maken
hebben ;

e) een uiteenzetting van het milieubeleid, -programma en
-beheersysteem van het bedrijf op de betrokken loca
tie ;

f) de datum waarop de volgende milieuverklaring zal
worden voorgelegd ;

g) de naam van de erkende milieuverificateur.
4.
In de milieuverklaring wordt duidelijk vermeld
welke significante veranderingen zich sinds de vorige
verklaring hebben voorgedaan.

5. In de tussenliggende jaren moet ieder jaar een
vereenvoudigde milieuverklaring worden opgesteld die
minimaal gebaseerd is op de in lid 3, onder c), genoemde
voorschriften en waarin, in voorkomend geval, de
aandacht wordt gevestigd op significante veranderingen
die zich sinds de vorige verklaring hebben voorgedaan .
Dergelijke vereenvoudigde verklaringen worden pas aan
het eind van de audit of de auditcyclus gevalideerd.
6.
In de volgende gevallen hoeven er evenwel niet
ieder jaar milieuverklaringen te worden opgesteld :
— wanneer de erkende milieuverificateur van oordeel is,

speciaal als het gaat om een onderneming uit het
midden- en kleinbedrijf, dat het gezien de aard en de
omvang van de activiteiten op de locatie niet nodig is
dat er vóór de voltooiing van de volgende audit nog
een milieuverklaring wordt opgesteld, en
— wanneer er zich sinds de laatste milieuverklaring
weinig belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

milieuverificateurs

mogen de gegevens die zij in het kader van hun audit- of
verificatiewerkzaamheden hebben ingezameld, niet
zonder toestemming van de bedrijfsleiding bekendmaken.

Artikel 6

Erkenning van en toezicht op milieuverificateurs
Artikel 5

Milieuverklaring

1.
Na de eerste milieuanalyse en de voltooiing van elke
volgende audit of auditcyclus wordt voor elke onder het
systeem vallende locatie een milieuverklaring opgesteld.

1.
Iedere Lid-Staat voert een systeem in voor de erken
ning van onafhankelijke milieuverificateurs en de controle
op hun werkzaamheden. Daartoe kunnen de Lid-Staten
ofwel een beroep doen op de bestaande erkenningsinstel
lingen of de in artikel 18 bedoelde bevoegde instanties,
ofwel andere instanties met een passende status aanwijzen
of oprichten .
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De Lid-Staten zien erop toe dat deze systemen zodanig
worden samengesteld dat hun onafhankelijkheid en
neutraliteit bij de uitvoering van hun taken gewaarborgd
zijn .
2. De Lid-Staten zien erop toe dat deze systemen
binnen eenentwintig maanden na de datum van inwer
kingtreding van deze verordening volledig operationeel
zijn .

3. De Lid-Staten zorgen ervoor dat de betrokken groe
peringen naar behoren worden geraadpleegd bij de
invoering en de leiding van de erkenningssystemen .
4. De erkenning van milieuverificateurs en het toezicht
op hun werkzaamheden geschieden overeenkomstig de
voorschriften van bijlage III.
5.

De Lid-Staten stellen de Commissie in kennis van

de krachtens dit artikel genomen maatregelen.
6. De Commissie zorgt er volgens de procedure van
artikel 19 voor dat de samenwerking tussen de Lid-Staten
wordt bevorderd, met name om :

— te voorkomen dat de criteria, voorwaarden en proce
dures die zij voor de erkenning van milieuverificateurs
toepassen, niet op elkaar zijn afgestemd ;
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waarden van deze verordening. Zij deelt de bedrijfsleiding
van de locatie mee dat de locatie in het register is opge
nomen .

2. De bevoegde instantie werkt jaarlijks de lijst van de
in lid 1 bedoelde locaties bij.
3 . Indien een bedrijf nalaat de gevalideerde milieuver
klaring en de registratievergoeding bij de bevoegde
instantie te deponeren binnen drie maanden na hiertoe te
zijn verzocht of indien de bevoegde instantie op enig tijd
stip tot de gevolgtrekking komt dat de locatie niet meer
aan alle voorwaarden van deze verordening voldoet, wordt
de locatie uit het register geschrapt en wordt hiervan
mededeling gedaan aan de bedrijfsleiding van de locatie.
4. Indien een bevoegde instantie er door de bevoegde
controle-instantie van in kennis wordt gesteld dat de rele
vante wettelijke milieuvoorschriften op de locatie worden
overtreden, dient zij registratie van die locatie te weigeren,
c.q . de locatie uit het register te schorsen en hiervan
mededeling te doen aan de bedrijfsleiding.
De weigering of schorsing wordt ingetrokken als de
bevoegde instantie er door de bevoegde controle-instantie
genoegzaam van verzekerd is dat de overtreding is recht
gezet en dat er bevredigende maatregelen zijn getroffen
om herhaling te voorkomen .

— de controle op de werkzaamheden van milieuverifica

Artikel 9

teurs in andere Lid-Staten dan die waar zij hun erken
ning hebben verkregen, te vergemakkelijken.

Bekendmaking van de geregistreerde locaties
7.

In een Lid-Staat erkende milieuverificateurs kunnen ,

na voorafgaande kennisgeving aan en onder toezicht van
het erkenningssysteem van de Lid-Staat waar de verificatie
plaatsvindt, in elke andere Lid-Staat verificatiewerkzaam
heden verrichten .

De bevoegde instanties doen de in artikel 8 bedoelde
lijsten en de bijwerkingen ervan, naar gelang van de
beslissing van de betrokken Lid-Staat rechtstreeks of via
de nationale autoriteiten, vóór het eind van elk jaar aan de
Commissie toekomen .

Artikel 7

Lijst van erkende milieuverificateurs

De erkenningssystemen stellen een lijst op van de in de
respectieve Lid-Staten erkende milieuverificateurs en
zorgen voor de herziening en de bijwerking ervan . Deze
lijst wordt ieder halfjaar aan de Commissie meegedeeld.
De Commissie maakt in het Publikatieblad van de

Europese Gemeenschappen een algemene lijst voor de
Gemeenschap bekend.
Artikel 8

De lijst van alle geregistreerde locaties in de Gemeen
schap wordt door de Commissie jaarlijks in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen bekendge
maakt.

Artikel 10

Verklaring van deelneming
1.
Bedrijven kunnen voor hun geregistreerde locatie(s)
gebruik maken van een van de in bijlage IV opgenomen
verklaringen van deelneming, waarin de aard van het
systeem duidelijk tot uiting dient te komen.

De grafische afbeelding mag niet worden gebruikt zonder
een van de begeleidende verklaringen van deelneming.

Registratie van de locaties

1 . De bevoegde instantie registreert een locatie en geeft
haar een registratienummer, zodra zij een gevalideerde
milieuverklaring en de eventueel uit hoofde van artikel 1 1
verschuldigde registratievergoeding heeft ontvangen en zij
ervan overtuigd is dat de locatie voldoet aan alle voor

2.
De verklaring van deelneming moet in voorkomend
geval vergezeld gaan van de vermelding van de locatie(s).
3.
De verklaring van deelneming mag niet in reclame
voor produkten, noch op de produkten of op de verpak
king van de produkten worden gebruikt.
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Artikel 11

Kosten en vergoedingen

De administratieve kosten in verband met de registratie
procedures voor locaties en de erkenning van milieuverifi
cateurs, alsmede de promotiekosten voor het systeem,
kunnen worden gedekt door een vergoedingensysteem dat
door de Lid-Staten is vastgesteld.
Artikel 12
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name via het verstrekken van informatie, opleiding en
structurele en technische bijstand en betreffende audit- en
verificatieprocedures.
Artikel 14

Opneming van andere sectoren

De Lid-Staten kunnen op experimentele basis soortgelijke
bepalingen als van dit milieubeheer- en milieuauditsys
teem toepassen op niet-industriële sectoren, zoals de

handel of de openbare dienstverlening.

Verband met nationale, Europese en internationale
Artikel 15

normen

1 . Bedrijven die nationale, Europese of internationale
normen voor milieubeheersystemen en audits toepassen
en die gecertificeerd zijn overeenkomstig passende certifi
ceringsprocedures waaruit gebleken is dat zij aan die
normen voldoen, zullen worden beschouwd als bedrijven
die aan de overeenkomstige eisen van deze verordening
voldoen, op voorwaarde dat :
a) de normen en procedures door de Commissie overeen
komstig de procedure van artikel 1 9 worden erkend ;

Informatie

Iedere Lid-Staat ziet er met passende middelen op toe
dat :

— de bedrijven over de inhoud van deze verordening
geïnformeerd worden ;
— het publiek wordt ingelicht over de doelstellingen en
de belangrijkste regels van het systeem .
Artikel 16

b) de certificering wordt uitgevoerd door een daartoe in
de Lid-Staat waar de locatie gelegen is, erkende instan

Inbreuken

tie.
De referenties van de erkende normen en criteria worden

in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
bekendgemaakt.
2. Dergelijke locaties kunnen uitsluitend in het
systeem geregistreerd worden wanneer de betrokken
bedrijven aan de in de artikelen 3 en 5 bedoelde voor
schriften in verband met de milieuverklaring, ook wat de
validering betreft, en aan de voorschriften van artikel 8
voldoen .

De Lid-Staten nemen passende juridische of administra
tieve maatregelen in geval van inbreuk op de bepalingen
van deze verordening.
Artikel 1 7

Bijlagen
De bijlagen bij deze verordening worden door de
Commissie, overeenkomstig de procedure van artikel 19,
aangepast in het licht van de ervaring die bij de uitvoering
van het systeem is opgedaan.

Artikel 13
Artikel 18

Bevordering van de deelneming van bedrijven, in
het bijzonder het midden- en kleinbedrijf
1.

De Lid-Staten kunnen bevorderen dat door het

bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf,
wordt deelgenomen aan het milieubeheer- en milieuau
ditsysteem door acties en structuren voor technische
bijstand op te zetten of te bevorderen, die erop gericht
zijn deze bedrijven de beschikking te geven over de
nodige deskundigheid en steun om aan de bij deze veror
dening omschreven voorschriften, voorwaarden en proce
dures te kunnen voldoen, en met name om een milieube

leid, milieuprogramma's en milieubeheersystemen vast te
stellen, audits uit te voeren en verklaringen op te stellen
en te valideren .

2. De Commissie dient passende voorstellen bij de
Raad in die erop gericht zijn de deelneming van het
midden- en kleinbedrijf aan het systeem te vergroten, met

Bevoegde instanties

1 . Uiterlijk twaalf maanden na de inwerkingtreding van
deze verordening wijst iedere Lid-Staat de bevoegde
instantie aan die de in deze verordening beoogde taken,
met name die welke in de artikelen 8 en 9 zijn pmschre
ven, moet uitvoeren en stelt hij de Commissie daarvan in
kennis .

2.
De Lid-Staten zien erop toe dat de samenstelling
van de bevoegde instanties hun onafhankelijkheid en
neutraliteit waarborgt en dat de bevoegde instanties de

bepalingen van deze verordening op coherente wijze
toepassen. De bevoegde instanties dienen met name te
beschikken over procedures voor het onderzoeken van de
opmerkingen van belanghebbende partijen over geregi
streerde locaties, of doorhaling dan wel opschorting van
het registreren van locaties.
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Artikel 19

Comité

1 . De Commissie wordt bijgestaan door een comité
bestaande uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commis
sie.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het
Comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen .
Het Comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een
termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van
de urgentie van de materie. Het Comité spreekt zich uit
met de meerderheid van stemmen die in artikel 148 , lid

2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming
van de besluiten die de Raad op voorstel van de
Commissie dient te nemen . Bij de stemming in het
Comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers
van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig genoemd arti
kel. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

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

b) Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeen
stemming zijn met het advies van het Comité of
indien geen advies is uitgebracht, dient de
Commissie onverwijld bij de Raad een voorstel in

betreffende de te nemen maatregelen . De Raad
besluit met gekwalificeerde meerderheid van stem
men .

Indien de Raad drie maanden na de indiening van het
voorstel geen besluit heeft genomen, worden de voorge
stelde maatregelen door de Commissie vastgesteld.
Artikel 20

Herziening

Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze veror
dening beziet de Commissie het systeem opnieuw in het
licht van de opgedane ervaring en stelt zij, in voorkomend
geval, de Raad de nodige wijzigingen voor, met name wat
het toepassingsgebied en de eventuele invoering van een
logo betreft.
Artikel 21

Inwerkingtreding

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 vanaf eenentwintig maanden na de
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 Luxemburg, 29 juni 1993 .
Voor de Raad
De Voorzitter
S. AUKEN
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BIJLAGE I
VOORSCHRIFTEN INZAKE MILIEUBELEIDSMAATREGELEN, MILIEUPROGRAMMA'S EN
MILIEUBEHEERSYSTEMEN

A. Milieubeleidsmaatregelen en milieuprogramma's

1 . Zowel het bedrijfsmilieubeleid als het milieuprogramma voor de locatie moeten schriftelijk worden
vastgelegd. De desbetreffende documenten maken duidelijk hoe het milieuprogramma en het milieu
beheersysteem van de locatie zich verhouden tot het beleid en de systemen van het bedrijf in zijn
geheel.

2. Het bedrijfsmilieubeleid moet worden vastgesteld en op gezette tijden opnieuw bezien, met name in
het licht van de milieuaudits, en waar nodig bijgesteld, op het hoogste bedrijfsbeleidsniveau. Een en
ander wordt aan het personeel medegedeeld en voor het publiek beschikbaar gesteld.

3. Het bedrijfsmilieubeleid moet gebaseerd zijn op de beleidslijnen in afdeling D.
Naast het in acht nemen van alle pertinente milieuvoorschriften die van toepassing zijn, wordt met
het beleid ook de voortdurende verbetering van de prestaties op milieugebied beoogd.
Het milieubeleid en het programma voor de locatie moeten in het bijzonder gericht zijn op de
thema's in afdeling C.

4. Milieudoelstellingen
Het bedrijf omschrijft zijn milieudoelstellingen op alle betrokken niveaus in het bedrijf.
De doelstellingen dienen in overeenstemming te zijn met het milieubeleid en waar mogelijk worden
er cijfers in opgenomen waarop het bedrijf zich vastlegt wat betreft de gestage verbetering van de
. milieuprestaties binnen vastgestelde termijnen.

5. Milieuprogramma voor de locatie
Het bedrijf stelt een programma ter bereiking van de doelstellingen op de locatie vast en houdt
hieraan de hand. Dit programma behelst het volgende :

a) de bepaling van de verantwoordelijkheid voor de doelstellingen voor elke functie in en op elk
niveau van het bedrijf ;
b) de middelen om deze doelstellingen te bereiken.

Voor het milieubeheer van projecten betreffende nieuwe ontwikkelingen, of nieuwe of gewijzigde
produkten, diensten of procédés worden afzonderlijke programma's opgesteld ter bepaling van :
1 . de milieudoelstellingen die dienen te worden bereikt ;
2. de methoden om die te bereiken ;

3. de te volgen procedures bij veranderingen en wijzigingen in de loop van de uitvoering van projec
ten ;

4. de eventueel noodzakelijke bijsturingsmechanismen, de wijze waarop die in werking moeten treden
en waarop in de praktijk wordt nagegaan of zij voldoende zijn .
B. Milieubeheersystemen

Het milieubeheersysteem moet zodanig worden opgezet, ten uitvoer gelegd en in stand gehouden dat aan
de onderstaande voorschriften wordt voldaan .

1 . Milieubeleid, -doelstellingen en -programma 's
Vaststelling en periodieke toetsing, met in voorkomend geval herziening, van milieubeleid,
-doelstellingen en -programma's voor de locatie van het bedrijf op het hoogste passende bedrijfsbe
leidsniveau.

2. Organisatie en personeel
Verantwoordelijkheid en autoriteit
Omschrijving en documentatie van verantwoordelijkheid, autoriteit en onderlinge betrekkingen van de
belangrijkste personeelsleden die werkzaamheden met milieu-effect leiden, uitvoeren en volgen.
Directie vertegenwoordiger
Aanwijzing van een directievertegenwoordiger die over de verantwoordelijkheid en autoriteit beschikt
om te zorgen voor de uitvoering en instandhouding van het beheersysteem.
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Personeel , communicatie en opleiding
Het personeel op alle niveaus bewust maken van :

a) het belang van de inachtneming van het milieubeleid en de milieudoelstellingen, en van voor
schriften die op grond van het vastgelegde beheersysteem van toepassing zijn ;
b) de potentiële gevolgen van hun werkzaamheden voor het milieu en het ecologisch nut van verbe
terde prestaties ;
c) hun rol en verantwoordelijkheid bij het tot stand brengen van het milieubeleid en de milieudoel
stellingen, en bij de naleving van de voorschriften van het beheersysteem ;
d) de mogelijke gevolgen van afwijkingen van de afgesproken werkprocedure.
De identificatie van opleidingsbehoeften en het verstrekken van passende opleiding aan alle perso
neelsleden wier werk significante gevolgen voor het milieu kan hebben.
Het bedrijf stelt procedures vast en houdt deze in stand voor het ontvangen, documenteren en beant
woorden van (interne en externe) mededelingen van betrokken en belanghebbende partijen over zijn
milieu-effecten en milieubeleid .

3 . Milieu-effecten
Milieu-effectbeoordeling en - registratie

Bestudering en evaluatie van milieu-effecten van de bedrijfsactiviteiten die door de locatie veroorzaakt
worden en aanleggen van een register van als significant onderkende effecten. Hierbij moeten voor
zover dienstig de volgende aspecten worden bezien :
a) al dan niet gecontroleerde emissies in de lucht ;

b) al dan niet gecontroleerde lozingen in water of riolen ;
c) vaste en andere afvalstoffen, met name gevaarlijke afvalstoffen ;
d) bodemvervuiling ;

e) gebruik van bodem, water, brandstoffen, energie en andere natuurlijke hulpbronnen ;
f) warmte-afgifte, geluids- en geurhinder, stof, trillingen en visuele hinder ;
g) effecten voor welbepaalde delen van het milieu en ecosystemen.
Hierbij moeten de effecten in aanmerking worden genomen die voortvloeien uit, of wellicht zullen
voortvloeien uit :

1 . de normale bedrijfsomstandigheden ;

2. abnormale bedrijfsomstandigheden ;

3. incidenten, ongevallen en potentiële noodsituaties ;
4. activiteiten in het verleden, huidige en geplande activiteiten.

Register van wettelijke , regelgevende en andere beleidsvoorschriften
Het bedrijf stelt procedures vast en houdt deze in stand voor het registreren van alle wettelijke, regel
gevende en andere beleidsvoorschriften met betrekking tot de aan zijn activiteiten, produkten en dien
sten verbonden milieuaspecten .

4. Operationele controle
Vaststelling van werkprocedures

Omschrijving van functies, activiteiten en processen die van invloed zijn of kunnen zijn op het milieu,
en relevant zijn voor beleid en doelstellingen van het bedrijf.
Planning en beheersing van deze functies, activiteiten en processen met bijzondere aandacht voor :

a) gedocumenteerde werkinstructies waarin wordt beschreven hoe de activiteit moet worden verricht,
hetzij door werknemers van het bedrijf zelf of door anderen namens het bedrijf. Deze instructies
moeten voorzien in situaties waarin het ontbreken van dergelijke instructies tot niet-naleving van
het milieubeleid zou kunnen leiden ;

b) procedures voor aankooptransacties en werkzaamheden onder contract, ten einde ervoor te zorgen
dat leveranciers en namens de organisatie optredende personen het milieubeleid van het bedrijf in
acht nemen, voor zover dit op hen betrekking heeft ;
c) bewaking en beheersing van relevante bedrijfsproceskenmerken (bij voorbeeld effluenten en afval
verwijdering) ;

d) goedkeuring van geplande processen en uitrusting ;

e) prestatiecriteria, die in schriftelijke normen moeten worden vastgelegd.
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Controle

Controle door het bedrijf op de naleving van de voorschriften van het bedrijfsmilieubeleid, het milieu
programma en het milieubeheersysteem voor de locatie, alsmede van de voorschriften inzake het
aanleggen en bijhouden van bestanden van de resultaten.
Voor elke relevante activiteit of sector houdt zulks in :

a) identificatie en documentatie van de te verzamelen controlegegevens ;
b) specificatie en documentatie van de te hanteren controleprocedures ;
c) vaststelling en documentatie van aanvaardingscriteria en van te nemen maatregelen wanneer de
resultaten ontoereikend zijn ;
d) evaluatie en documentatie van de deugdelijkheid van vroeger verworven controlegegevens wanneer
de controlesystemen niet correct blijken te werken.

Niet-naleving en bijsturingsmaatregelen

Onderzoek en bijsturing, in geval van niet-naleving van milieubeleid, -doelstellingen of -normen van
het bedrijf, ten einde :
a) de oorzaak vast te stellen ;
b) een actieplan op te stellen ;

c) preventieve maatregelen te treffen op een niveau dat in verhouding staat tot het optredende risico ;
d) controles uit te voeren om te garanderen dat eventueel genomen preventieve maatregelen doeltref
fend zijn ;

e) registratie van eventuele wijzigingen in de procedures als gevolg van bijsturingsmaatregelen.
5. Milieubeheersdocumentatiebestand

Aanleggen van documentatie met het oog op :

a) een volledige presentatie van milieubeleid, -doelstellingen en -programma ;
b) documentering van belangrijkste functies en verantwoordelijkheden ;
c) beschrijving van de interactie van systeemelementen.
Aanleggen van bestanden om de naleving van de voorschriften van het milieubeheersysteem te
bewijzen en aan te geven in hoeverre de geplande milieudoelstellingen zijn bereikt.
6. Milieuaudits

Beheer, implementatie en toetsing van een systematisch en periodiek programma voor de volgende
punten :

a) de vraag of de milieubeheersactiviteiten al dan niet stroken met het milieuprogramma en of zij
doeltreffend worden uitgevoerd ;

b) de doeltreffendheid van het milieubeheersysteem bij de totstandbrenging van het milieubeleid van
het bedrijf.
C. In aanmerking te nemen punten

In het kader van het milieubeleid en de milieuprogramma's, en bij de milieuaudit dienen de volgende
punten te worden behandeld :

1 . Beoordeling, controle en vermindering van de weerslag van de betrokken activiteit op de verschil
lende milieucompartimenten.

2. Energiebeheer, -besparing, -keuze.

3. Beheer, besparing, keuze en vervoer van grondstoffen ; waterbeheer en -besparing.
4. Beperking, recycling, hergebruik, vervoer en verwijdering van afval.
5. Evaluatie, controle en vermindering van lawaai binnen en buiten de locatie.
6. Selectie van nieuwe produktieprocédés en veranderingen in produktieprocédés.
7. Produktplanning (ontwerp, verpakking, vervoer, gebruik en verwijdering).

8. Milieuprestaties en -praktijken van aannemers, onderaannemers en leveranciers.
9. Preventie en terugdringing van milieuongevallen .
10. Noodprocedures voor milieuongevallen.

1 1 . Voorlichting en opleiding van het personeel op het gebied van de milieuproblematiek.
12. Voorlichting naar buiten toe over milieuzaken.
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D. Goede beheerspraktijken
Het milieubeleid van het bedrijf moet gebaseerd zijn op de volgende beleidslijnen ; regelmatig zal
worden nagegaan of de bedrijfsactiviteiten stroken met deze beleidslijnen en met het beginsel van een
„gestage verbetering" van de milieuprestaties.
1 . Er wordt bij de werknemers op elk niveau een besef van verantwoordelijkheid voor het milieu bevor
derd .

2. De milieu-effecten van alle nieuwe activiteiten, produkten en produktieprocessen worden van tevoren
beoordeeld .

3. De gevolgen van lopende activiteiten voor het plaatselijke milieu worden geëvalueerd en gecontro
leerd, en elke belangrijke weerslag van die activiteiten op het milieu in het algemeen wordt onder
zocht.

4. De nodige maatregelen worden genomen om verontreiniging te voorkomen of uit te schakelen en,
wanneer dit niet haalbaar is, verontreinigende emissies en de produktie van afval tot een minimum te

beperken en zuinig met hulpbronnen om te gaan, met inachtneming van eventuele schone technolo
5.
6.

7.

8.

gieën.
De nodige maatregelen worden genomen om lozingen van materialen of energieverliezen ten gevolge
van ongevallen te voorkomen.
Er worden controleprocedures ingevoerd en toegepast om de naleving van het milieubeleid na te
gaan, en indien voor deze procedures metingen en proeven dienen te worden uitgevoerd, de uitkom
sten daarvan te registreren en de geregistreerde gegevens bij te werken.
Er worden procedures en maatregelen vastgesteld en bijgewerkt voor het geval dat wordt geconsta
teerd dat het milieubeleid of de milieudoelstellingen of -oogmerken van het bedrijf niet worden
nagekomen.
Er worden in samenwerking met de overheidsinstanties noodprocedures ingevoerd, en bijgewerkt, om
de effecten van eventuele lozingen in het milieu ten gevolge van ongevallen tot een minimum te
beperken.

9. Aan het publiek wordt de nodige informatie verschaft om de milieu-effecten van de activiteiten van
het bedrijf te begrijpen en er dient naar een open dialoog met het publiek te worden gestreefd.
10. Aan de clientèle worden de nodige adviezen verstrekt over de belangrijke milieuaspecten van het
hanteren, het gebruik en de verwijdering van de door het bedrijf vervaardigde produkten.
1 1 . Er dienen maatregelen te worden getroffen om ervoor te zorgen dat onderaannemers die op de
locatie voor het bedrijf werkzaam zijn, milieunormen hanteren die gelijkwaardig zijn aan die van het
bedrijf.
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BIJLAGE II
VOORSCHRIFTEN INZAKE MILIEUAUDIT

De audit wordt gepland en uitgevoerd aan de hand van de toepasselijke richtsnoeren die zijn neergelegd in
de internationale norm ISO 10011 ( 1990, deel 1 , inzonderheid de punten 4.2, 5.1 , 5.2, 5.3, 5.4.1 , 5.4.2), en
andere toepasselijke internationale normen en binnen het raam van de beginselen en specifieke bepalingen
van deze verordening (*).
In het bijzonder geldt dit :

A. Doelstellingen

In de milieuauditprogramma's van de locatie zijn de doelstellingen van elke audit of auditcyclus, met
inbegrip van de auditfrequentie voor elke activiteit, schriftelijk vastgelegd.
Deze doelstellingen omvatten in het bijzonder : de beoordeling van de aanwezige beheersystemen en het
nagaan van overeenstemming met het bedrijfsbeleid en het programma voor de locatie, die moeten
aansluiten bij de toepasselijke milieuwetsvoorschriften.
B. Draagwijdte

De algemene draagwijdte van de afzonderlijke audits of in voorkomend geval van elke fase van een audit
cyclus, wordt duidelijk omschreven, waarbij uitdrukkelijk worden vermeld :
1 . de bestreken gebieden,
2. de activiteiten waarvan een audit moet worden verricht,

3. de te beschouwen milieumaatstaven,

4. het door de audit bestreken tijdvak.

De milieuaudit omvat de evaluatie van de feitelijke gegevens die nodig zijn ter beoordeling van de presta
tie .

C. Organisatie en middelen

Milieuaudits worden verricht door personen of groepen personen met voldoende kennis van de door de
audit bestreken sectoren en gebieden, inclusief kennis van en ervaring met de betrokken milieubeheers
aspecten en de technische, milieu- en reguleringsaspecten, en met de nodige opleiding en bekwaam
heden op auditgebied om de aangegeven doelstellingen te bereiken. De aan de audit bestede tijd en
middelen dienen in verhouding te zijn tot de draagwijdte en doelstellingen ervan.
De bedrijfsleiding ondersteunt de auditwerkzaamheden.
De auditors moeten voldoende onafhankelijk zijn van de door hen gecontroleerde activiteiten om een
objectief en onpartijdig oordeel te kunnen geven.

D. Planning en voorbereiding van de audit van een locatie
De planning en de voorbereiding van elke audit hebben met name tot doel ervoor te zorgen dat :
— de nodige middelen beschikbaar worden gesteld ;
— alle betrokkenen bij de auditoperatie (waaronder de auditors zelf, de bedrijfsleiding van de locatie en
het personeel) hun rol en verantwoordelijkheden begrijpen.
De voorbereiding omvat mede het vertrouwd maken met de activiteiten en het milieubeheersysteem op
de locatie en het doornemen van de resultaten en conclusies van eerder uitgevoerde audits.
E. Auditwerkzaamheden

1 . Tot de auditwerkzaamheden ter plaatse behoren gesprekken met het personeel op de locatie, onder
zoek naar de exploitatieomstandigheden en naar het materieel, onderzoek naar de registers, schriftelijk
vastgelegde procedures en andere relevante stukken, met als doel de milieuprestatie op de locatie te
beoordelen door na te gaan of de locatie aan de toepasselijke normen beantwoordt en of het aanwezige
systeem voor het milieubeheer doeltreffend en geschikt is.
(*) Voor de specifieke toepassing van deze verordening worden de termen in de bovengenoemde norm als volgt geïnterpre
teerd :

—
—
—
—
—

„quality
„quality
„quality
„quality
„cliënt"

system" staat voor „environmental management system"
Standard" staat voor „environmental Standard*
manuaP staat voor „environmental management manual"
audit" staat voor „environmental audit"
staat voor „the company top management"

— „auditee" staat voor „the site".
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2. De auditprocedure omvat met name de volgende stappen :
a) begrip van de beheersystemen ;
b) evaluatie van de sterke en de zwakke punten van de beheersystemen ;
c) vergaring van belangrijke gegevens ;
d) evaluatie van de auditresultaten ;

e) voorbereiding van de conclusies van de audit ;
f) verslaglegging over de resultaten en conclusies van de audit.

F. Verslaglegging over de resultaten en conclusies van de audit
1 . Om de resultaten en conclusies van de audit volledig en formeel vast te leggen stellen de auditors aan
het einde van elke audit of auditcyclus een schriftelijk auditverslag op met een passende vorm en
inhoud .

De resultaten en conclusies van de audit worden officieel aan de algemene directie van de onderne
ming meegedeeld.
2. De gronddoelstellingen van een schriftelijk auditverslag zijn :
a) een beschrijving te geven van het door de audit bestreken terrein ;
b) de bedrijfsleiding informatie te verstrekken over stand van inachtneming van het milieubeleid van
het bedrijf en de milieuvooruitgang op de locatie ;
c) de bedrijfsleiding informatie te verstrekken over de doeltreffendheid en de betrouwbaarheid van de
regelingen voor het volgen van de milieu-effecten die door de locatie veroorzaakt worden ;
d) in voorkomend geval de behoeften aan bijsturingsmaatregelen aan te tonen .
G. Follow-up van de audit

De auditoperatie wordt afgerond met de opstelling en uitvoering van een plan voor passende bijsturings
maatregelen.

Deugdelijke regelingen dienen te waarborgen dat aan de uitkomsten van de audit het nodige gevolg
wordt gegeven .

H. Frequentie van de audits
Audits worden verricht dan wel auditcycli voltooid, met tussenpozen van ten hoogste drie jaar. Deze

periodiciteit wordt voor elke activiteit op een locatie door de bedrijfsleiding vastgesteld in het licht van
alle potentiële milieu-effecten van de activiteiten op de locatie en van het milieuprogramma van de loca
tie, met name aan de hand van de volgende elementen :

a) aard, omvang en complexiteit van de activiteiten ;

b) aard en omvang van de emissies, afvalstoffen, grondstoffen- en energieverbruik en in het algemeen van
de interactie met het milieu ;

c) omvang en urgentie van de geconstateerde problemen, na de eerste milieuanalyse of de vorige audit ;
d) voorgeschiedenis van de milieuproblemen.
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BIJLAGE III
VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN MILIEUVERIFICATEURS EN TAAK VAN
DE VERIFICATEUR

A. Voorwaarden voor de erkenning van milieuverificateurs
1 . Voor de erkenning van milieuverificateurs gelden de volgende criteria :
Personeel

De milieuverificateur dient deskundig te zijn ten aanzien van de taken op het gebied waarvoor de
erkenning geldt en moet bewijsstukken overleggen en bijhouden betreffende de kwalificaties, de oplei
ding en de ervaring van zijn personeel op ten minste de volgende punten :
— milieuauditmethoden ;

— beheersinformatie en -procedures ;
— milieuaangelegenheden ;
— toepasselijke wetgeving en normen, inclusief speciaal voor de toepassing van deze verordening
vastgestelde richtsnoeren ;
— relevante technische kennis van de aan verificatie onderworpen activiteit.
Onafhankelijkheid en objectiviteit
Verificateurs moeten onafhankelijk en onpartijdig zijn.

De milieuverificateur moet aantonen dat zijn organisatie en personeel in het geheel niet blootstaan
aan commerciële, financiële of andere pressie waardoor hun oordeel zou kunnen worden beïnvloed of
het vertrouwen in hun onpartijdigheid en hun integriteit met betrekking tot hun activiteiten zou
kunnen worden aangetast, en dat zij voldoen aan alle te dien aanzien geldende regels.
Verificateurs die voldoen aan EN 45012, artikel 4 en 5, voldoen aan deze voorschriften .
Procedures

De milieuverificateur hanteert gedocumenteerde verificatiemethoden en -procedures, waaronder
instrumenten voor kwaliteitscontrole en vertrouwelijkheidsvoorschriften, met het oog op de verificatie
vereisten van deze verordening.
Organisatie

Wanneer het om een organisatie gaat, dient de milieuverificateur te beschikken over een organisatie
schema dat een gedetailleerd overzicht geeft van de opzet en de verdeling van de bevoegdheden
binnen de organisatie, alsook over bescheiden waaruit de wettelijke status, de eigendomsstructuur en
de financieringsbronnen van de organisatie blijken. Organisatieschema en bescheiden worden op
verzoek overgelegd.
2. Erkenning van individuele personen
Individuele personen kunnen voor erkenning in aanmerking komen, zij het slechts voor activiteiten
die qua aard en omvang stroken met de bekwaamheden en ervaring die de betrokkene bezit en nodig
heeft om de in onderstaande afdeling B genoemde taak te vervullen.
Ten aanzien van locaties waar zulke activiteiten plaatsvinden dient de kandidaat in het bijzonder aan
te tonen dat hij over voldoende bekwaamheid en deskundigheid beschikt in technische, milieu- en
regelgevende aangelegenheden die van belang zijn op het door de erkenning bestreken gebied, en in
verificatiemethoden en -procedures. De kandidaat moet voldoen aan de in punt 1 genoemde criteria
inzake onafhankelijkheid, objectiviteit en procedures.
3. Aanvragen tot erkenning

Door de kandidaat-milieuverificateur wordt een officieel aanvraagformulier ingevuld en ondertekend,
waarin hij verklaart op de hoogte te zijn van de werking van het erkenningssysteem, de erkennings
procedure te zullen volgen, de verschuldigde betalingen te zullen voldoen en de erkenningscriteria te
zullen aanvaarden, alsmede mededeling doet van eerdere aanvragen of erkenningen.
De kandidaat-milieuverificateurs ontvangen een uitvoerige documentatie over de inhoud van de
erkenningsprocedure en de rechten en plichten van erkende milieuverificateurs, waaronder de
verschuldigde betalingen. Op hun verzoek wordt aanvullende ter zake dienende informatie verstrekt.
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4. De erkenningsprocedure
De erkenningsprocedure behelst het volgende :

a) de inzameling van de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de kandidaat
milieuverificateur, waaronder algemene gegevens als naam, adres, wettelijke status, menselijk poten
tieel, eventuele verhouding tot een ruimer ondernemingsverband, enz. ; inzameling van gegevens
aan de hand waarvan kan worden nagegaan of aan de onder punt 1 vermelde criteria is voldaan en
kan worden vastgesteld of de reikwijdte van de erkenning aan enigerlei beperking moet worden
onderworpen ;
b) de beoordeling van de kandidaat door het personeel van de erkenningsinstantie of door hun aange
stelde vertegenwoordigers waarbij wordt nagegaan of de kandidaat aan de erkenningscriteria voldoet
door de overgelegde informatie en relevante werkzaamheden te analyseren, en waarbij zo nodig
aanvullend onderzoek wordt verricht, bij voorbeeld door gesprekken met het personeel van de
kandidaat-milieuverificateur. De kandidaat wordt in kennis gesteld van die analyse en mag
commentaar leveren op de inhoud ervan ;

c) een analyse door de erkenningsinstantie van al het beoordelingsmateriaal dat nodig is om tot
erkenning over te gaan ;

d) het besluit tot verlening of onthouding van erkenning met vermelding van de daaraan verbonden
bepalingen en voorwaarden of van eventuele beperkingen van de reikwijdte van de erkenning
wordt genomen op grond van de onder b) bedoelde analyse van de erkenningsinstantie en wordt
met redenen omkleed. De erkenningsinstanties beschikken over schriftelijke procedures om te
oordelen over de uitbreiding van de reikwijdte van de aan erkende milieuverificateurs verleende
erkenning.

5. Toezicht op erkende milieuverificateurs

Op gezette tijden en ten minste om de 36 maanden moet worden nagegaan of de erkende
milieuverificateur aan de erkenningsvoorwaarden blijft voldoen en moet de kwaliteit van de uitge
voerde verificaties worden gecontroleerd.
De erkende milieuverificateur moet de erkenningsinstantie onverwijld in kennis stellen van alle veran
deringen die gevolgen kunnen hebben voor de erkenning of de reikwijdte daarvan.
Een eventueel besluit van de erkenningsinstantie om de erkenning in te trekken of op te schorten dan
wel de reikwijdte van de erkenning te beperken, kan pas worden genomen nadat de erkende milieu
verificateur de mogelijkheid heeft gekregen om gehoord te worden.
Wanneer een verificateur werk verricht in een andere Lid-Staat dan die waarin hij is erkend, stelt hij

de erkenningsorganisatie van de Lid-Staat waar de verificatie plaatsvindt in kennis van zijn werkzaam
heden .

6. Uitbreiding van de reikwijdte van een erkenning

De erkenningsinstantie beschikt over schriftelijke procedures om te oordelen over een verzoek van
erkende milieuverificateurs tot uitbreiding van de reikwijdte van de aan hen verleende erkenning.

B. Taak van de verificateurs

1 . De bestudering van milieubeleidsmaatregelen, milieuprogramma's, milieubeheersystemen, milieuana
lyse- en milieuauditprocedures en milieuverklaringen, alsmede de validering van deze verklaringen,
worden uitgevoerd door erkende milieuverificateurs.
De taak van de verificateur bestaat erin om, onverminderd de bevoegdheid van de Lid-Staten ten
aanzien van het toezicht op de naleving van regelgeving na te gaan of :
— aan alle voorschriften van deze verordening, met name die betreffende het milieubeleid, het
milieuprogramma, de milieuanalyse, en het functioneren van het milieubeheersysteem, de milieu
auditprocedures en de milieuverklaringen is voldaan ;

— de gegevens en informatie in de milieuverklaring betrouwbaar zijn en of daarin alle milieuaspecten
die voor de locatie van belang zijn, voldoende in aanmerking zijn genomen.
De verificateur onderzoekt meer bepaald op gedegen en professionele wijze de technische betrouw
baarheid van de milieuanalyse of -audit of andere door het bedrijf gevolgde procedures, zonder die
procedures onnodig te herhalen.
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2. De verificateur werkt op basis van een schriftelijke overeenkomst met het bedrijf waarin de reikwijdte
van de werkzaamheden wordt omschreven, de verificateur de mogelijkheid wordt geboden om op
onafhankelijke en professionele wijze te werk te gaan en het bedrijf zich ertoe verplicht de nodige
medewerking te verlenen.

De verificatie omvat documentenonderzoek, een bezoek aan de locatie, waar met name gesprekken
met het personeel worden gevoerd, de opstelling van een rapport voor de bedrijfsleiding en het
oplossen van de in dat rapport aan de orde gestelde problemen.
Tot de vóór het bezoek aan de locatie te onderzoeken documenten behoren de essentiële stukken over

de locatie en de daar verrichte werkzaamheden, de milieubeleidsmaatregelen en het milieuprogramma,
een beschrijving van het milieubeheersysteem op de locatie, bijzonderheden omtrent de vorige milieu
analyse of de vorige milieuaudit, het rapport over die analyse of audit en over eventueel naderhand
genomen bijsturingsmaatregelen en het concept voor de milieuverklaring.
3. Het voor de leiding van de onderneming bestemde rapport van de verificateur bevat :

a) in het algemeen de geconstateerde overtredingen van deze verordening, en meer bepaald
b) de technische tekortkomingen in de milieuanalyse of -auditmethode of milieubeheersysteem of in
enig ander relevant procédé,
c) de punten waarop het rapport niet met het concept voor een milieuverklaring overeenstemt,
alsmede de bijzonderheden van de wijzigingen of toevoegingen die in de milieuverklaring zouden
moeten worden aangebracht.
4. De volgende gevallen kunnen zich voordoen :
a) Indien

— het milieubeleid overeenkomstig de ter zake dienende voorschriften van deze verordening is
vastgesteld,
— de milieuanalyse of -audit technisch bevredigend lijkt te zijn geweest,
— het milieuprogramma alle belangrijke aan de orde gestelde vraagstukken behandelt,
— het milieubeheersysteem voldoet aan de eisen van bijlage I, en
— de verklaring nauwkeurig, voldoende gedetailleerd en in overeenstemming met de eisen van het
milieuauditsysteem is,
valideert de verificateur de verklaring.
b) Indien

— het milieubeleid overeenkomstig de ter zake dienende voorschriften van de verordening is vast
gesteld,
— de milieuanalyse of -audit technisch bevredigend lijkt te zijn geweest,
— het milieuprogramma alle belangrijke aan de orde gestelde vraagstukken behandelt,
— het milieubeheersysteem voldoet aan de eisen van bijlage I,
doch

— de verklaring moet worden herzien en/of aangevuld, of de verklaring voor een tussenjaar zonder
validering onjuist of misleidend is gebleken, of indien er geen verklaring is geweest voor een
tussenjaar waarvoor dit wel vereist was,
bespreekt de verificateur de vereiste wijzigingen met de bedrijfsleiding en valideert hij de verklaring
pas wanneer het bedrijf de juiste toevoegingen en/of wijzigingen in de verklaring heeft aangebracht,
waaronder zo nodig verwijzingen naar wijzigingen die in vroegere niet-gevalideerde verklaringen
dienen te worden aangebracht of naar aanvullende informatie die in tussenjaren bekendgemaakt
had moeten worden .

c) Indien

— het milieubeleid niet overeenkomstig de ter zake dienende voorschriften van de verordening is
vastgesteld, of
— de milieuanalyse of -audit technisch niet bevredigend is, of

— het milieuprogramma niet alle belangrijke aan de orde gestelde vraagstukken behandelt, of
— het milieubeheersysteem niet voldoet aan de eisen van bijlage I,

doet de verificateur aan de bedrijfsleiding de passende aanbevelingen voor de vereiste verbeteringen

en valideert hij de verklaring pas wanneer de tekortkomingen in het beleid en/of de programma's
en/of de procédés zijn gecorrigeerd, de procédés voor zover nodig opnieuw zijn toegepast, en de
verklaring dienovereenkomstig is herzien.
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BIJLAGE IV
VERKLARINGEN VAN DEELNEMING

„ Deze locatie heeft een milieubeheersysteem en brengt aan het
publiek verslag uit over haar milieuprestaties in overeenstemming
met het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EG ." ( Registra
tienummer ...)
EG
MILIEUBEHEER
EN

AUDITSYSTEEM

„ Alle locaties in de EG waar wij onze industriële activiteiten uitoe
fenen hebben een milieubeheersysteem en brengen aan het publiek
verslag uit over hun milieuprestaties in overeenstemming met het
milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EG ." (Verklaring betref

fende praktijken in derde landen (facultatief)

*

EG
MILIEUBEHEER
EN
AUDITSYSTEEM

„Alle locaties in [naam (namen ) van de EG-Lid-Staat ( Staten)] waar
wij onze industriële activiteiten uitoefenen hebben een milieube
heersysteem en brengen aan het publiek verslag uit over hun milieu
prestaties in overeenstemming met het milieubeheer- en milieuau
ditsysteem van de EG ."
EG
MILIEUBEHEER
EN
AUDITSYSTEEM

„ De volgende locaties waar wij onze industriële activiteiten uitoe
fenen hebben een milieubeheersysteem en brengen aan het publiek
verslag uit over hun milieuprestaties in overeenstemming met het
milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EG :
— naam van de lokatie, registratienummer
EG
MILIEUBEHEER
EN
AUDITSYSTEEM

Nr. L 168/ 18

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

BIJLAGE V

GEGEVENS DIE AAN DE BEVOEGDE INSTANTIES MOETEN WORDEN VERSTREKT BIJ
DE AANVRAAG TOT REGISTRATIE OF BIJ DE INDIENING VAN EEN LATERE GEVALI
DEERDE MILIEUVERKLARING

1 . Naam van het bedrijf.
2. Naam en ligging van de locatie.

3. Beknopte beschrijving van de op locatie verrichte werkzaamheden (in voorkomend geval te verwijzen naar
bijgevoegde documenten).
4. Naam en adres van de erkende milieuverificateur die de bijgevoegde verklaring heeft gevalideerd.
5. Uiterste datum voor de indiening van de volgende gevalideerde milieuverklaring.
In de aanvraag dienen te worden opgenomen :
a) een beknopte beschrijving van het milieubeheersysteem ;
b) een beschrijving van het voor de lokatie opgestelde auditprogramma ;
c) de gevalideerde milieuverklaring.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1837/93 VAN DE COMMISSIE

van 9 juli 1993

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 Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), en met name op
artikel 1 0, lid 5, en artikel 11 , lid 3,

rentieperiode van 8 juli 1993 geconstateerde representa
tieve marktkoers ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1 680/93 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,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (2),

Artikel 1

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. 1 680/93 van de Commissie (3) en de veror
deningen die deze nadien hebben gewijzigd ;

De bij de invoer van de in artikel 1 , lid 1 , onder a), b) en
c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 genoemde
produkten te innen heffingen worden vastgesteld in de
bijlage.

Overwegende dat voor het normaal functioneren van het

Artikel 2

stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's
moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

Deze verordening treedt in werking op 10 juli 1993 .

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

Gedaan te Brussel, 9 juli 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
O PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1
O PB nr. L 159 van 1 . 7. 1993, blz. 8.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 9 juli 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen
voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of vart rogge
ecu/ton)

GN-code

Derde landen (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

1 33,40 (2)0
1 33,40 0 (J)
154,91 00

1001 90 91

129,60

1001 90 99
1002 00 00

129,60 O
136,81 (6)

1003 00 10
1003 00 20

126,05
126,05

1003 00 80

126,05 (9)

1004 00 00

1005
1005
1007
1008
1008
1008
1008

10
90
00
10
20
30
90

90
00
90
00
00
00
10

1008 90 90

76,59

1 33,40, (2)0
133,40 (2)(3)
142,33 0
32,31 (9)
83,01 (4)
64,71 0
O
64,71

1101 10 00

208,19 0

1102
1103
1103
1103
1107
1107
1107
1107
1107

220,54
245,33
245,33
235,16
241,57
183,25
235,25
178,53
206,26

10
11
11
11
10
10
10
10
20

00
30
50
90
11
19
91
99
00

') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 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 Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan wordt de heffing bij
invoer in de Gemeenschap met 1,81 ecu per ton verminderd.
") Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan
wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap toegepast overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 .
s) Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
6) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad (PB nr. L 142 van 9 . 6. 1977, blz.
10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1902/92 (PB nr. L 192 van 11 . 7. 1992, blz. 3), en (EEG) nr.
2622/71 van de Commissie (PB nr. L 271 van 10. 12. 1971 , blz. 22), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 560/91
(PB nr. L 62 van 8 . 3. 1991 , blz. 26).

7) Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
s) 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.
C) 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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Nr. L 168/21

VERORDENING (EEG) Nr. 1838 /93 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 1993

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. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), en met name op
artikel 12, lid 4,

rentieperiode van 8 juli 1993 geconstateerde representa
tieve marktkoers ;

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,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (2),

Artikel 1

Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1681 /93 van de
Commissie (3) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;

De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van de in artikel 1 , lid
1 , onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92
genoemde produkten, worden vastgesteld in de bijlage.

Overwegende dat voor het normaal functioneren van het
stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's

Artikel 2

moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

Deze verordening treedt in werking op 10 juli 1993.

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

Gedaan te Brussel, 9 juli 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
O PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(3) PB nr. L 159 van 1 . 7. 1993, blz. 11 .
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 9 juli 1993 tot vaststelling van de premies die aan
de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel
(in ecu / ton)

Lopend

l e term.

2e term.

3e term .

7

8

9

10

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

1,91

1,91

1,11

1001 90 99

0

1,91

1,91

1,11

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0

0

1004 00 00

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

GN-code

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

1,57

1,57

0

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 30

0

0

0

0

1103 11 50

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Mout

(in ecu / ton)

Lopend

l e term .

2e term .

3' term .

4e term .

7

8

9

10

11

1107 10 11
1107 10 19

0

3,40

3,40

1,98

1,98

0

2,54

2,54

1,48

1,48

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

GN-code
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Nr. L 168 /23

VERORDENING (EEG) Nr. 1839/93 VAN DE COMMISSIE

van 9 juli 1993
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1198 /93, ten einde de hoeveelheid waarop
de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte broodtarwe uit
Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1 500 000 ton te verhogen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1198/93 moet worden

GEMEENSCHAPPEN,

aangepast ;

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

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), inzonderheid op

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

artikel 5,

Artikel 1

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1836/82 van de
Commissie van 7 juli 1982 tot vaststelling van de proce
dure en de voorwaarden voor de verkoop van graan door
de interventiebureaus (2), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 966/93 (3),

Artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1198/93 wordt gele

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1198/93 van
de Commissie (4) een permanente openbare inschrijving is
opengesteld voor de uitvoer van 1 000 000 ton zachte

afwikkeling van de douaneformaliteiten bij uitvoer
moet plaatsvinden in de periode tussen 1 juli en
30 september 1993 .

zen :

„Artikel 2

1 . De inschrijving heeft betrekking op een
hoeveelheid van ten hoogste 1 500 000 ton zachte
broodtarwe voor uitvoer naar alle derde landen . De

broodtarwe in het bezit van het Franse interventiebureau ;

dat Frankrijk de Commissie op 1 juli 1993 ervan in
kennis heeft gesteld dat haar interventiebureau voorne
mens is de hoeveelheid waarvoor de inschrijving voor
uitvoer wordt gehouden, met 500 000 ton te verhogen ;
dat de totale hoeveelheid waarop de permanente openbare
inschrijving voor de uitvoer van zachte broodtarwe uit
Franse interventievoorraden betrekking
1 500 000 ton moet worden verhoogd ;

heeft,

tot

2. De gebieden waar de 1 500 000 ton zachte
broodtarwe is opgeslagen, zijn vermeld in bijlage I ".
Artikel 2

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1198 /93 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 3

Overwegende dat het, wegens de verhoging van de
hoeveelheid waarop de inschrijving betrekking heeft,
nodig is wijzigingen aan te brengen in de lijst betreffende
de gebieden en de opgeslagen hoeveelheden ; dat daartoe

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

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

Gedaan te Brussel, 9 juli 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(<) PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .

(2) PB nr. L 202 van 9 . 7. 1982, blz. 23.
(3) PB nr. L 98 van 24. 4. 1993, blz. 25.
4 PB nr. L 122 van 18 . 5. 1993, blz. 23 .

Nr. L 168/24
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BIJLAGE

„BIJLAGE I
(m ton)

Plaats van opslag
Amiens
Bordeaux
Clermont-Ferrand
Chalons-sur-Marne

Hoeveelheid
130 000
35 000
9 000
204 000

Dijon

51 000

Lille

187 000

Lyon
Nancy

18 000
5 000

Nantes

40 000

Orléans

510 000

Paris
Poitiers

65 000
135 000

Rennes

5 000

Rouen

58 000

Toulouse

48 000"
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Nr. L 168 /25

VERORDENING (EEG) Nr. 1840/93 VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 1993

betreffende het beëindigen van de visserij op makreel door vissersvaartuigen die
de vlag voeren van Spanje
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 de visserijactiviteiten ('), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 3483/88 (2), inzonderheid op

zone), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, door vaartuigen die
de vlag voeren van Spanje of die in Spanje zijn geregi
streerd, het voor 1993 toegewezen quotum hebben
bereikt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

artikel 11 , lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3919/92 van de
Raad van 20 december 1992 inzake de vaststelling van de

voor 1993 geldende totaal toegestane vangsten (TAC's)
voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden,
alsmede de bij de visserij in het kader van de totaal toege
stane vangsten in acht te nemen voorschriften (3), gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 927/93 (4), quota vastlegt
voor makreel voor 1 993 ;

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

Door de vangsten van makreel in de wateren van ICES
gebieden II (uitgezonderd EG-zone), V b (EG-zone), VI,
VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, door vaartuigen die de vlag
voeren van Spanje of die in Spanje zijn geregistreerd,
wordt het aan Spanje voor 1993 toegewezen quotum
geacht volledig te zijn gebruikt.
De visserij op makreel in de wateren van ICES-gebieden
II (uitgezonderd EG-zone), Vb (EG-zone), VI, VII,
VIII a, b, d, e, XII, XIV, door vaartuigen die de vlag voeren
van Spanje of die in Spanje zijn geregistreerd, is verboden
alsmede het aan boord houden, de overlading en het
lossen van het bestand dat door vermelde vaartuigen
gevangen is in deze wateren na de datum van inwerking
treding van deze verordening.
Artikel 2

Lid-Staat ;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van makreel in de wateren
van ICES-gebieden II (uitgezonderd EG-zone), V b (EG

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, 8 juli 1993.
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1 .
(2) PB nr. L 306 van 11 . 11 . 1988 , blz. 2.
(3) PB nr. L 397 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
4 PB nr. L 96 van 22. 4. 1993, blz. 1 .

Nr. L 168 /26
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VERORDENING (EEG) Nr. 1841 /93 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 1993

betreffende het beëindigen van de visserij op heek 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 de visserijactiviteiten ('), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 3483/88 (2), inzonderheid op

voeren van België of die in België zijn geregistreerd, het
voor 1993 toegewezen quotum hebben bereikt ; dat België
de visserij op dit bestand verboden heeft met ingang van
27 juni 1993 ; dat het daarom noodzakelijk is deze datum
aan te houden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

artikel 11 , lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3919/92 van de
Raad van 20 december 1992 inzake de vaststelling van de

voor 1993 geldende totaal toegestane vangsten (TAC's)
voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden,
alsmede de bij de visserij in het kader van de totaal toege
stane vangsten in acht te nemen voorschriften (3), gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 927/93 (4), quota vastlegt
voor heek voor 1993 ;

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
Lid-Staat ;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van heek in de wateren van
ICES-gebieden VIII a, b, d, e, door vaartuigen die de vlag

Artikel 1

Door de vangsten van heek in de wateren van ICES
gebieden VIII a, b, d, e, door vaartuigen die de vlag voeren
van België of die in België zijn geregistreerd, wordt het
aan België voor 1993 toegewezen quotum geacht volledig
te zijn gebruikt.

De visserij op heek in de wateren van ICES-gebieden
VIII a, b, d, e, 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 het bestand dat door vermelde vaartuigen
gevangen is in deze wateren na de datum van toepassing
van deze verordening.
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 vanaf 27 juni 1993.

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

Gedaan te Brussel, 8 juli 1993 .
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

207 van 29. 7. 1987, blz. 1 .
306 van 11 . 11 . 1988 , blz. 2.
397 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
96 van 22. 4. 1993, blz. 1 .
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Nr. L 168/27

VERORDENING (EEG) Nr. 1842/93 VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 1993
betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen
die de vlag voeren van Portugal
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

van NAFO-zone 3M, door vaartuigen die de vlag voeren
van Portugal of die in Portugal zijn geregistreerd, het voor
1993 toegewezen quotum hebben bereikt,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

artikel 11 , lid 3,

Door de vangsten van kabeljauw in de wateren van
NAFO-zone 3M, door vaartuigen die de vlag voeren van
Portugal of die in Portugal zijn geregistreerd, wordt het
aan Portugal voor 1993 toegewezen quotum geacht
volledig te zijn gebruikt.

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3927/92 van de
Raad van 20 december 1992 tot vaststelling van de vangst

mogelijkheden, voor 1993, voor bepaalde visbestanden of
groepen bestanden in het in het NAFO-Verdrag
omschreven gereglementeerde gebied (3) quota vastlegt
voor kabeljauw voor 1993 ;
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
Lid-Staat ;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van kabeljauw in de wateren

Artikel 1

De visserij op kabeljauw in de wateren van NAFO-zone
3M, door vaartuigen die de vlag voeren van Portugal of die
in Portugal zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan
boord houden, de overlading en het lossen van het
bestand dat door vermelde vaartuigen gevangen is in deze
wateren na de datum van inwerkingtreding van deze
verordening.
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, 8 juli 1993.
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1 .
(2) PB nr. L 306 van 11 . 11 . 1988, blz. 2.
(3) PB nr. L 397 van 31 . 12. 1992, blz. 67.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1843/93 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 1993

betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen
die de vlag voeren van Denemarken
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 de visserijactiviteiten ('), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 3483/88 (2), inzonderheid op
artikel 11 , lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3919/92 van de
Raad van 20 december 1992 inzake de vaststelling van de

voor 1993 geldende totaal toegestane vangsten (TAC's)
voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden,
alsmede de bij de visserij in het kader van de totaal toege
stane vangsten in acht te nemen voorschriften (3), gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 927/93 (4), quota vastlegt
voor kabeljauw voor 1993 ;

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

die de vlag voeren van Denemarken of die in Dene
marken zijn geregistreerd, het voor 1993 toegewezen
quotum hebben bereikt ; dat Denemarken de visserij op
dit bestand verboden heeft met ingang van 23 juni 1993 ;
dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Door de vangsten van kabeljauw in de wateren van ICES
gebieden III b, c, d (EG-zone), door vaartuigen die de vlag
voeren van Denemarken of die in Denemarken zijn gere
gistreerd, wordt het aan Denemarken voor 1993 toege

wezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.
De visserij op kabeljauw in de wateren van ICES-gebieden
III b c, d (EG-zone), door vaartuigen die de vlag voeren
van Denemarken of die in Denemarken zijn geregistreerd,
is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading
en het lossen van het bestand dat door vermelde vaar

tuigen gevangen is in deze wateren na de datum van
toepassing van deze verordening.
Artikel 2

verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een
Lid-Staat ;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van kabeljauw in de wateren

van ICES-gebieden III b, c, d (EG-zone), door vaartuigen

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 vanaf 23 juni 1993.

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

Gedaan te Brussel, 8 juli 1993.
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(')
(2)
0
(4

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

207 van 29. 7. 1987, blz. 1 .
306 van 11 . 11 . 1988, blz. 2.
397 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
96 van 22. 4. 1993, blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1844/93 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 1993

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 de visserijactiviteiten ('), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 3483/88 (2), inzonderheid op
artikel 11 , lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3919/92 van de
Raad van 20 december 1992 inzake de vaststelling van de

voor 1993 geldende totaal toegestane vangsten (TAC's)
voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden,
alsmede de bij de visserij in het kader van de totaal toege
stane vangsten in acht te nemen voorschriften (3), gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 927/93 (4), quota vastlegt
voor tong voor 1 993 ;

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

België of die in België zijn geregistreerd, het voor 1993
toegewezen quotum hebben bereikt ; dat België de visserij
op dit bestand verboden heeft met ingang van 27 juni
1993 ; 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 ICES
gebied VII e, door vaartuigen die de vlag voeren van
België of die in België zijn geregistreerd, wordt het aan
België voor 1993 toegewezen quotum geacht volledig te
zijn gebruikt.
De visserij op tong in de wateren van ICES-gebied VII e,
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 het
bestand dat door vermelde vaartuigen gevangen is in deze
wateren na de datum van toepassing van deze verorde
ning.
Artikel 2

verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een
Lid-Staat ;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van tong in de wateren van
ICES-gebied VII e, door vaartuigen die de vlag voeren van

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 vanaf 27 juni 1993 .

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

Gedaan te Brussel, 8 juli 1993 .
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1 .

(4 PB nr. L 306 van 11 . 11 . 1988, blz. 2.

(■') PB nr. L 397 van 31 . 12. 1992, blz . 1 .
4) PB nr. L 96 van 22. 4. 1993 , blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1845/93 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 1993

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3567/92 wat betreft het maximumaantal
premies per producent op de Canarische eilanden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

GEMEENSCHAPPEN,
Artikel 1

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

Aan artikel 12, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3567/92
wordt de volgende alinea toegevoegd :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 363/93 (2), en met name op artikel 5 ter, lid 4,

Overwegende dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid
en met name de regeling inzake de premie per ooi pas
sinds 1 juli 1992 op de Canarische eilanden van toepas
sing is ; dat in artikel 12, lid 5, van Verordening (EEG)
nr. 3567/92 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1 1 99/93 (4), is bepaald dat het maximum
aantal premies per producent op de Canarische eilanden
wordt vastgesteld uitgaande van de voor het verkoopsei
zoen 1992 toegekende aantallen premies ; dat sommige
producenten hun premieaanvraag voor het verkoopsei
zoen 1992 niet hebben ingediend ; dat het, om deze situ
atie te verhelpen, wenselijk is aan producenten die de

premie voor het eerst in 1993 hebben aangevraagd, voor
zover zij kunnen bewijzen dat zij in 1992 op de Canari
sche eilanden schapen en/of geiten hebben gehouden,
premierechten toe te kennen, doch maximaal het in
artikel 12, lid 5, onder a), van laatstgenoemde verordening
vastgestelde regionaal maximumaantal ;

„Tijdens het verkoopseizoen 1993, en voor zover op
grond van de voorgaande alinea rechten voor een
kleiner aantal premies dan het genoemde regionale
maximumaantal zijn toegekend, kunnen rechten voor
een aantal premies dat gelijk is aan het verschil tussen
deze twee cijfers worden toegekend aan producenten
die de premie pas voor het eerst voor het verkoopsei
zoen 1993 hebben aangevraagd, maar ten genoegen
van de bevoegde autoriteiten kunnen aantonen dat zij
in 1992 op de Canarische eilanden schapen en/of
geiten hebben gehouden . Binnen de perken van het
genoemde verschil wordt voor elke producent een
maximumaantal premies vastgesteld, rekening
houdend met het aantal in aanmerking komende
dieren waarvoor voor het verkoopseizoen 1993 een
premie is aangevraagd en met de in artikel 5 bis, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 3013/89 bedoelde correc
tie-elementen .".

Artikel 2

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

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

Zij is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen

Comité van beheer „schapen en geiten",

1993 .

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

Gedaan te Brussel, 9 juli 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

289 van 7. 10. 1989, blz. 1 .
42 van 19. 2. 1993, blz. 1 .
362 van 10. 12. 1992, blz. 41
122 van 18 . 5. 1993, blz. 26.
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Nr. L 168/31

VERORDENING (EEG) Nr. 1846/93 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 1993

tot vaststelling , voor de Lid-Staten en voor het verkoopseizoen 1993 , van het
geraamde inkomensverlies en van het geraamde premiebedrag per ooi en per
vrouwelijke geit alsmede van het tweede voorschot op deze premie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 363/93 (2), en met name op artikel 5, lid 6,

verordening de premie per ooi voor producenten van
lichte lammeren en per vrouwelijke geit op 80 % van de
premie per ooi voor producenten van zware lammeren is
vastgesteld ;

Overwegende dat op grond van artikel 8 van Verordening
(EEG) nr. 3013/89 de premie moet worden verlaagd met
de invloed op de basisprijs van de in lid 2 van dat
artikel bedoelde coëfficiënt ; dat die coëfficiënt op 7 % is
vastgesteld bij artikel 8, lid 4, van genoemde verordening ;

nr. 3714/92 van de Commissie (4), en met name op arti

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5, lid 6, van
Verordening (EEG) nr. 3013/89 het halfjaarlijkse voor
schot op 30 % van de geraamde premie wordt vastge
steld ; dat op grond van artikel 4, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 3007/84 van de Commissie Q, laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3204/92 (8), het voorschot

kel 13,

slechts wordt

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 (3), gewijzigd bij Verordening (EEG)

betaald wanneer

het

1

ecu

of

meer

bedraagt ;

Overwegende dat artikel 5, leden 1 en 5, van Verordening
(EEG) nr. 3013/89 in de toekenning van een premie voor
ziet om een eventueel inkomensverlies van de produ
centen van schapevlees en, in sommige gebieden, van

geitevlees te compenseren ; dat die gebieden zijn bepaald
in bijlage I van genoemde verordening en in artikel 1 van
Verordening (EEG) nr. 1065/86 van de Commissie van
11 april 1986 tot vaststelling van de berggebieden waarin
de premie aan geitevleesproducenten wordt toegekend (5),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3519/86 (6) ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 5, lid 6, van
Verordening (EEG) nr. 3013/89, met het oog op de uitbe
taling van een voorschot aan de schapevlees- en geite
vleesproducenten, het te verwachten inkomensverlies
dient te worden geraamd, rekening houdende met de te
verwachten ontwikkeling van de marktprijzen ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1601 /92
specifieke maatregelen ten behoeve van de landbouwpro
duktie op de Canarische eilanden zijn vastgesteld ; dat

deze maatregelen met name voorzien in de verlening van
een aanvullende premie aan de producenten van lichte
lammeren en geiten, op dezelfde voorwaarden als die
welke zijn vastgesteld voor de verlening van de in
artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 3013/89 bedoelde
premie ; dat Spanje, overeenkomstig deze voorwaarden,
een voorschot op de aanvullende premie mag verlenen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer „schapen en geiten",

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat het premiebedrag per ooi voor de
producenten van zware lammeren overeenkomstig
artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3013/89 wordt

Artikel 1

berekend door het in lid 1 , tweede alinea, van dat

artikel bedoelde inkomensverlies te vermenigvuldigen

met een coëfficiënt die de gemiddelde jaarlijkse produktie
van vlees van zware lammeren per betrokken ooi aangeeft,
uitgedrukt in 100 kilogram geslacht gewicht ; dat deze
coëfficiënt, wegens het ontbreken van volledige statisti
sche gegevens in de Gemeenschap, voor 1993 nog niet
kon worden vastgesteld ; dat het, zolang deze coëfficiënt
niet is vastgesteld, dienstig is een voorlopige coëfficiënt
toe te passen ; dat voorts in artikel 5, lid 3, van genoemde
(')
O
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

289 van 7. 10. 1989, blz. 1 .
42 van 19. 2. 1993, blz. 1 .
173 van 27. 6. 1992, blz. 13.
378 van 23. 12. 1992, blz . 23 .
97 van 12. 4. 1986, blz. 25.

¥) PB nr. L 325 van 20. 11 . 1986, blz. 17.

Het verschil tussen de basisprijs, verminderd met het door
toepassing van de in artikel 8, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 3013/89 bedoelde coëfficiënt verkregen bedrag,
en de te verwachten marktprijs tijdens het verkoopseizoen
1993 wordt geraamd op 139,232 ecu per 100 kg.
Artikel 2

1.

Het geraamde premiebedrag per ooi bedraagt :

— producenten van zware lammeren : 22,277 ecu,
— producenten van lichte lammeren : 17,822 ecu.
(7) PB nr. L 283 van 27. 10 . 1984, blz. 28 .
O PB nr. L 319 van 4. 11 . 1992, blz. 7.
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2. Het voorschot dat de Lid-Staten overeenkomstig
artikel 5, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 3013/89 aan de
producenten mogen uitkeren, bedraagt :
— producenten van zware lammeren : 6,683 ecu per ooi,
— producenten van lichte lammeren : 5,347 ecu per ooi.
Artikel 3

1 . Het geraamde premiebedrag per vrouwelijke geit in
de gebieden bepaald in bijlage I van Verordening (EEG)
nr. 3013/89 en in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1065/86 bedraagt 17,822 ecu.
2. Het voorschot dat de Lid-Staten, overeenkomstig
artikel 5, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 3013/89, aan
de geitevleesproducenten binnen de in lid 1 bedoelde
gebieden mogen uitkeren, bedraagt 5,347 ecu per vrou
welijke geit.

10 . 7. 93

Artikel 4

Ter uitvoering van artikel 13, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1 60 1 /92 wordt het voorschot op de aanvullende
premie voor het verkoopseizoen 1992 ten behoeve van de
op de Canarische eilanden gevestigde producenten van

lichte lammeren en geiten, met inachtneming van de in
artikel 5, lid 7 en lid 8, tweede alinea, tweede streepje, van
Verordening (EEG) nr. 3013/89 aangegeven grenzen en
percentages, vastgesteld op :
— 1,336 ecu per ooi voor de in artikel 5, lid 3, van die
verordening bedoelde producenten ;
— 1,336 ecu per geit voor de in artikel 5, lid 5, van die
verordening bedoelde producenten.
Artikel 5

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, 9 juli 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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Nr. L 168 /33

VERORDENING (EEG) Nr. 1847/93 VAN DE COMMISSIE

van 9 juli 1993

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3201/90 houdende uitvoeringsbepalingen
voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivemost
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Ehrenfelser
Farana

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

Flora
Furmint

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van
16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke orde
ning van de wijnmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1 566/93 (2), en met name op artikel 72,

Garganega

lid 5,

Graciano

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2392/89 van
de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3897/91 (4), de algemene voorschriften voor de
omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druive
most zijn vastgesteld ;

Grignolino

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3201 /90 van
de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3650/92 (6), in bijlage IV de lijst is vastgesteld
van namen van wijnstokrassen die mogen worden
gebruikt ter aanduiding van uit derde landen ingevoerde
wijn ; dat het gerechtvaardigd lijkt in te gaan op een door
Australië ingediend verzoek tot aanpassing van deze
bijlage ;

Gouais

Goyura

Harslevelu
Kerner

Lambrusco
Macabeo
Malvasia
Melon
Meslier

Petit Meslier

Morio Muscat

Mourvedre
Muscat

Muscat Hamburg

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

Oeillade

Comité van beheer voor wijn,

Ondenc

Black Muscat

Nebbiolo

Irvine s White

Orange Muscat
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Parellada
Pedro Ximenes

Artikel 1

In bijlage IV bij Verordening (EEG) nr. 3201 /90 worden
in punt „4. Australië" de volgende namen van wijnstok
rassen ingevoegd :
„4. AUSTRALIË
Albillo

Aligote
Alvarelhao
Aubun

Counoise

Biancone
Boal
Canocazo
Carmenere

Dolcetto

Dourado

(•)
(J)
(J)
(«)
(5)
(«

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

84 van 27. 3. 1987, blz. 1 .
154 van 25. 6. 1993, blz. 39.
232 van 9. 8. 1989, blz. 13.
368 van 31 . 12. 1991 , blz. 5.
309 van 8 . 11 . 1990, blz. 1 .
369 van 18 . 12. 1992, blz. 25.

Picolit

Red Traminer

Gewürztraminer

Refosco

Roussane

Sangiovese
Sauvignon Vert
Siegerrebe
Syrian
Tarrango

Sangioveto

Terret Noir
Tinta Cao
Tinta Francisca
Tinta Mole

Negra Mole

Touriga
Touriga Nacional
Ugni Blanc
Valdiguie
Viognier

Trebbiano

Xarel-lo

Zweigeltrebe"
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekend
making 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, 9 juli 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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Nr. L 168/35

VERORDENING (EEG) Nr. 1848 /93 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 1993

tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2082/92 van
de Raad inzake de specificiteitscertificering voor landbouwprodukten en levens
middelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad van
14 juli 1992 inzake de specificiteitscertificering voor land
bouwprodukten en levensmiddelen ('), inzonderheid op
artikel 20,

Overwegende dat voor een uniforme toepassing van
Verordening (EEG) nr. 2082/92 de voor de registratie
geldende termijnen nauwkeurig dienen te worden aange
geven ;

Overwegende dat, om rekening te houden met de uiteen
lopende juridische situaties van de Lid-Staten, een door
een belangengroep ingediend bezwaar in de zin van
artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2082/92 kan worden

lopen op de datum van bekendmaking in het Publikatie
blad van de Europese Gemeenschappen als bedoeld in
artikel 8, lid 1 , tweede alinea, van genoemde verordening.
2. De van toepassing zijnde termijn bestaat uit :
— een periode van vijf maanden waarbinnen elke
natuurlijke persoon of elke rechtspersoon die een
wettig belang heeft in verband met de registratie,
tegen de voorgenomen registratie bezwaar kan aante
kenen overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Verorde
ning (EEG) nr. 2082/92,
en

— een periode van één maand of, voor zover de in lid 1
genoemde termijn in acht wordt genomen, een
langere periode, voor de bevoegde autoriteiten van de
Lid-Staten om dit bezwaar aan de Commissie mede te
delen .

aanvaard ;

Overwegende dat de nodige beoordelingselementen

Artikel 2

moeten worden verzameld om de Commissie in staat te

stellen het communautaire symbool en de vermelding als
bedoeld in, respectievelijk, artikel 12 en artikel 15 van
Verordening (EEG) nr. 2082/92 vast te stellen ;

Om na te gaan of de bevoegde autoriteiten van de Lid
Staat de vastgestelde termijnen in acht hebben genomen
voor de verzending van

Overwegende dat het om een nieuwe communautaire
regeling gaat die beantwoordt aan de vraag van de consu
ment om informatie over de specifieke traditionele
produkten ; dat het onontbeerlijk is het publiek met de

— het bezwaar in de zin van artikel 9, lid 1 , van Verorde

betekenis van het communautair symbool en van de
bedoelde vermelding vertrouwd te maken, hetgeen
evenwel niet tot gevolg mag hebben dat de producenten
en/of verwerkers de afzet van hun produkten niet meer
zelf behoeven te stimuleren ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2082/92 geen
beletsel vormt voor de toepassing van nationale certifice
ringssystemen voor landbouwprodukten en levensmidde
len ; dat moet worden toegestaan dat naast het commu
nautaire symbool op de etikettering, bij de presentatie van
en in de reclame voor deze produkten in voorkomend
geval ook nationale symbolen voorkomen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité voor specificiteitscertificering,

ning (EEG) nr. 2082/92,
— het bezwaar en de verklaring in de zin van artikel 1 1 ,
lid 4, van genoemde verordening,

wordt uitgegaan van hetzij de datum van verzending,
waarbij het poststempel als bewijs geldt, hetzij de datum
van ontvangst als de documenten rechtstreeks bij de
Commissie worden afgegeven of haar per telex of fax
worden medegedeeld.
Artikel 3

Wanneer een belangengroep die geen rechtspersoonlijk
heid bezit, naar nationaal recht met een rechtspersoon
wordt gelijkgesteld, mag deze belangengroep overeenkom
stig artikel 8, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2082/92
van de registratieaanvraag kennis nemen en overeenkom
stig lid 3 van genoemd artikel tegen de registratie bezwaar
aantekenen .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 4
Artikel 1

1.
De in artikel 9, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 2082/92 bedoelde termijn van zes maanden begint te
(') PB nr. L 208 van 24. 7. 1992, blz. 9.

1 . Het in artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 2082/92
bedoelde communautaire symbool en de in artikel 15 van
genoemde verordening bedoelde vermelding worden zo
snel mogelijk volgens de procedure van artikel 19 van die
verordening vastgesteld.
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2. Gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen
vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verorde
ning, neemt de Commissie alle nodige maatregelen, met
uitzondering van steunverlening aan producenten en/of
verwerkers, om bij het publiek bekendheid te geven aan
de betekenis van de vermelding en van het communau
taire symbool .
Artikel 5

Voor landbouwprodukten en levensmiddelen die zowel
aan de eisen van Verordening (EEG) nr. 2082/92 als aan
de daarvoor geldende nationale voorschriften voldoen,
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mag het communautaire symbool samen met nationale
symbolen worden gebruikt.
Artikel 6

Na de in artikel 9, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 2082/92 bedoelde registratie zien de bevoegde autori
teiten van de Lid-Staten erop toe dat eenieder het
produktdossier van het geregistreerde landbouwprodukt,
respectievelijk levensmiddel kan raadplegen.
Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op 26 juli 1993.

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

Gedaan te Brussel, 9 juli 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 1849/93 VAN DE COMMISSIE

van 9 juli 1993

tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

ning (EEG) nr. 764/93 van de Commissie (*), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1685/93 (6),

Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 674/92 (2), en met name op artikel 1 1 , lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 833/87 van de
Commissie van 23 maart 1987 houdende uitvoeringsbepa
lingen van Verordening (EEG) nr. 3877/86 van de Raad
betreffende de invoer van langkorrelige, aromatische
Basmati-rijst van de GN-codes 1006 10, 1006 20 en
1006 30 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 674/91 (4), en met name op artikel 8,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van rijst en breukrijst, zijn vastgesteld bij Verorde

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , lid 1 , onder a) en b),
van Verordening (EEG) nr. 1418/76 genoemde produkten
te innen heffingen worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 10 juli 1993.

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

Gedaan te Brussel, 9 juli 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(♦)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
73 van 19. 3. 1992, blz. 7.
80 van 24. 3. 1987, blz. 20.
75 van 21 . 3 . 1991 , blz. 29 .

(*) PB nr. L 79 van 1 . 4. 1993, blz. 6 .
(6) PB nr. L 159 van 1 . 7. 1993 , blz. 20 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 9 juli 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen
voor rijst en breukrijst
(in ecu / ton)

Heffingen (6)
GN-code

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

Regeling
overeenkomstig
Verordening (EEG)
nr. 3877/86 (5)
—
—
—
265,97
—
—
—
265,97
—
—
—
332,45
—
—
—
332,45
—
—
—
487,20
—
—
—
487,20
—
—
—
522,29
—
—
—
522,29
—

ACS-Staten

Derde landen

Bangladesh
oom4)

(behalve ACS-Staten)
0

156,00
173,71
173,71
173,71
156,00
173,71
173,71
173,71
195,90
218,03
218,03
218,03
195,90
218,03
218,03
218,03
241,73
312,91
312,91
312,91
241,73
312,91
312,91
312,91
257,80
335,84
335,84
335,84
257,80
335,84
335,84
335,84
79,48

319,21
354,62
354,62
354,62
319,21
354,62
354,62
354,62
399,01
443,27
443,27
443,27
399,01
443,27
443,27
443,27
507,32
649,60
649,60
649,60
507,32
649,60
649,60
649,60
540,30
696,38
696,38
696,38
540,30
696,38
696,38
696,38
164,96

(') Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van de artikelen 12 en 13 van Verordening (EEG)
nr. 715/90 .

(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 het overzeese departement
Réunion worden ingevoerd.
(3) De heffing bij invoer van rijst in het overzeese departement Réunion is vastgesteld in artikel 1 1 bis van Verorde
ning (EEG) nr. 1418 /76.

(4) De invoerheffing op rijst, met uitzondering van breukrijst (GN-code 1006 40 00), van oorsprong uit Bangladesh
wordt toegepast overeenkomstig de in de Verordeningen (EEG) nr. 3491 /90 en (EEG) nr. 862/91 vastgestelde
regelingen.

O De invoerheffing op langkorrelige aromatische Basmati-rijst wordt toegepast overeenkomstig de in de gewijzigde
Verordening (EEG) nr. 3877/86 vastgestelde regelingen .
(6) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen worden ingevoerd, onder voorbehoud van het bepaalde in Beschikking 93/ 127/EEG.
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Nr. L 168 /39

VERORDENING (EEG) Nr. 1850/93 VAN DE COMMISSIE

van 9 juli 1993

tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst
worden toegevoegd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 674/92 (2), en met name op artikel 13, lid 6,

Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
rijst en breukrijst dienen te worden toegevoegd, zijn vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 3862/92 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1686/93 (4) ;

momenteel geldende heffingen worden toegevoegd,
moeten worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage van
deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De premies die aan de vooraf vastgestelde invoerheffingen
voor rijst en breukrijst van oorsprong uit derde landen
worden toegevoegd, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Overwegende dat, in verband met de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van heden, de premies die aan de

Deze verordening treedt in werking op 10 juli 1993 .

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

Gedaan te Brussel, 9 juli 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
73 van 19. 3. 1992, blz. 7.
390 van 31 . 12. 1992, blz. 86.
159 van 1 . 7. 1993, blz. 22.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 9 juli 1993 tot vaststelling van de premies die aan
de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd
(in ecu / ton)

Lopend

1 ' term.

2' term .

3' term .

7

8

9

10

1006 10 21

0

0

0

—

1006 10 23

0

0

0

—

1006 10 25

0

0

0

—

GN-code

1006 10 27

0

0

0

—

1006 10 92

0

0

0

—

1006 10 94

0

0

0

—

1006 10 96

0

0

0

—

1006 10 98

0

0

0

—

1006 20 11

0

0

0

—

1006 20 13

0

0

0

—

1006 20 15

0

0

0

—

1006 20 17

0

0

0

—

1006 20 92

0

0

0

—

1006 20 94

0

0

0

—

1006 20 96

0

0

0

—

1006 20 98

0

0

0

—

1006 30 21

0

0

0

—

1006 30 23

0

0

0

—

1006 30 25

0

0

0

—

1006 30 27

0

0

0

—

1006 30 42

0

0

0

—

1006 30 44

0

0

0

—

1006 30 46

0

0

0

—

1006 30 48

0

0

0

—

1006 30 61

0

0

0

—

1006 30 63

0

0

0

—
—

1006 30 65

0

0

0

1006 30 67

0

0

0

—

1006 30 92

0

0

0

—

1006 30 94

0

0

0

—

1006 30 96

0

0

0

—

1006 30 98

0

0

0

—

1006 40 00

0

0

0

0
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Nr. L 168 /41

VERORDENING (EEG) Nr. 1851 /93 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 1993

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van
rundvlees door middel van inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 125/93 (2), inzonderheid op

interventie moet worden beperkt tot de aankopen die
nodig zijn voor een behoorlijke ondersteuning van de
markt, aan de hand van de prijsnoteringen waarvan de
Commissie kennis heeft, de lijst van de Lid-Staten of
gebieden van een Lid-Staat waar de inschrijving gehouden
wordt, en van de kwaliteitsgroepen waarop de interventie
aankopen betrekking kunnen hebben, overeenkomstig de
bijlagen bij deze verordening moet worden aangepast,

artikel 6, lid 7,

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG)
nr. 1627/89 van de Commissie van 9 juni 1989 betref
fende de aankoop van rundvlees door middel van inschrij
ving (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1490/93 (4), in bepaalde Lid-Staten of gebieden van
een Lid-Staat rundvlees van bepaalde kwaliteitsgroepen
door middel van inschrijving kan worden aangekocht ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1627/89 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Overwegende dat op grond van artikel 6, leden 2, 3 en 4,
van Verordening (EEG) nr. 805/68 en van het feit dat de

Deze verordening treedt in werking op 12 juli 1993 .

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

Gedaan te Brussel, 9 juli 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968 , blz . 24.
18 van 27. 1 . 1993, blz . 1 .
159 van 10 . 6. 1989, blz . 36.
147 van 18 . 6. 1993, blz . 18 .
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del articulo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1 , stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten
Qualttatsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο αρΦρο 1
napavpaffioc 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1 )

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1er,
paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualita di cui all'articolo 1 , paragrafo 1
In artikel 1 , lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen
Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n? 1 do
artigo 1 ?

Estados miembros o regiones
4e Estados miembros

Categoría A

Categoría C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κράτος μέλος ή περιοχές
κράτους μέλους

Κατηγορία A

Κατηγορία Γ

Member States or regions

Category A

Category C

Catégorie A

Catégorie C

Categoria A

Categoria C

Categorie A

Categorie C

Categoria A

Categoria C

of a Member State

États membres ou régions
d' États membres

Stati membri o regioni
di Stati membri

Lid-Staat of gebied
van een Lid-Staat

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros

Belgique

U

R

x

x

Denmark

x

Deutschland

x

x

Espana

x

x

France

x

x

Nederland

O

U

R

O

x

x

x

Ireland

XXX

Great Britain

x

Northern Ireland

X

x
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Nr. L 168 /43

VERORDENING (EEG) Nr. 1852/93 VAN DE COMMISSIE

van 9 juli 1993

betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rund
vlees van hoge kwaliteit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3391 /92 van de Raad van
23 november 1992 betreffende de opening van een
communautair tariefcontingent voor vers, gekoeld of
bevroren rundvlees van hoge kwaliteit van de GN-codes
0201 en 0202 en voor de produkten van de GN-codes
0206 10 95 en 0206 29 91 ( 1993) ('), en met name op

oorsprong en van herkomst uit de Verenigde Staten van
Amerika en uit Canada, die in 1993 onder bijzondere
voorwaarden mag worden ingevoerd, is vastgesteld op
10 000 ton ;

Overwegende dat eraan herinnerd moet worden dat de in
deze verordening bedoelde certificaten slechts tijdens de
gehele geldigheidsduur ervan gebruikt kunnen worden,
voor zover de veterinairrechtelijke voorschriften in acht
worden genomen,

artikel 2,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat in artikel 7 van Verordening (EEG)
nr. 3633/92 van de Commissie van 16 december 1992 tot

vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de invoerre
gelingen die in de sector rundvlees zijn ingesteld bij de
Verordeningen (EEG) nr. 3391 /92 en (EEG) nr. 3393/
92 (2), is bepaald dat voor het indienen van de certificaat
aanvragen en het afgeven van de invoercertificaten voor
vlees als bedoeld in artikel 1 , lid 1 , onder d), de bepa
lingen gelden die zijn vastgesteld in de artikelen 1 2 en 15
van Verordening (EEG) nr. 2377/80 van de Commissie
van 4 september 1980 houdende bijzondere bepalingen
voor de toepassing van het stelsel van invoer- en uitvoer
certificaten in de sector rundvlees (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 3662/92 (4) ;
Overwegende dat in artikel 1 , lid 1 , onder d), van boven
genoemde Verordening (EEG) nr. 3633/92 de hoeveelheid
vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit van

Artikel 1

1 . Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot
en met 5 juli 1993 is ingediend voor vers, gekoeld of
bevroren rundvlees van hoge kwaliteit als bedoeld in
artikel 1 , lid 1 , onder d), van Verordening (EEG)
nr. 3633/92, wordt voor de hele hoeveelheid ingewilligd.
2. Aanvragen om certificaten kunnen overeenkomstig
artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 2377/80 gedurende
de eerste vijf dagen van augustus 1 993 voor 5 740 ton
worden ingediend.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 10 juli 1993 .

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

Gedaan te Brussel, 9 juli 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 346 van 27. 11 . 1992, blz . 1 .

O PB nr. L 368 van 17. 12. 1992, blz. 27.
(3) PB nr. L 241 van 13. 9. 1980, blz. 5.
(4) PB nr. L 370 van 19. 12. 1992, blz. 43.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1853/93 VAN DE COMMISSIE

van 9 juli 1993
tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

kwaliteitsnormen, tafeldruiven van de klassen Extra en I,

GEMEENSCHAPPEN ,

amandelen, hazelnoten, alsmede walnoten in de dop,
momenteel een economisch belangrijke uitvoer mogelijk

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

is ;

Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 035/72 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. 638/93 (2), inzonder
heid op artikel 30, lid 4,
Overwegende dat op grond van artikel 30 van Verorde
ning (EEG) nr. 1035/72, in de mate nodig om een
economisch belangrijke uitvoer mogelijk te maken, het
verschil tussen de prijzen in de internationale handel van
de in genoemd artikel bedoelde produkten en de prijzen
in de Gemeenschap van deze produkten overbrugd kan
worden door een restitutie bij de uitvoer ;

Overwegende dat de restitutie moet worden gewijzigd die
van toepassing is bij uitvoer van tomaten naar Zweden
tijdens de periode van 1 juli tot en met 30 september
1993 ingevolge met dat land aangegane verbintenissen in
het kader van de overeenkomst van 1 980 (s) ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van
de Raad (6) een verbod is vastgesteld voor handelsverkeer
tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montene
gro) ; dat dit verbod niet geldt voor bepaalde omstandig
heden die limitatief zijn opgesomd in de artikelen 2, 4, 5
en 7 ; dat daarmee rekening moet worden gehouden bij
de vaststelling van de restituties ;
Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (7) gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van
het in de valuta van derde landen aangegeven bedrag en
dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van

Overwegende dat op grond van artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2518/69 van de Raad van 9 december 1969 tot
vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de
toekenning van de restituties bij de uitvoer en de criteria
voor de bepaling van het bedrag van de restituties in de
sector groenten en fruit (3), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2455/72 (4), bij vaststelling van de restituties in
aanmerking moet worden genomen de situatie of de
verwachte ontwikkeling met betrekking enerzijds tot de

Lid-Staten ; dat de nadere voorschriften voor de toepas
sing en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie (8) ;

prijzen voor groenten en fruit op de markt van de
Gemeenschap en de beschikbare hoeveelheden en ander
zijds tot de prijzen in de internationale handel ; dat even
eens rekening moet worden gehouden met de in
genoemd artikel, onder b), bedoelde kosten, alsmede met

Overwegende dat toepassing van bovengenoemde regels
op de huidige marktsituatie of de verwachte ontwikke
lingen en met name ten aanzien van de noteringen en
prijzen voor groenten en fruit in de Gemeenschap en in

het economische aspect van de beoogde uitvoer ;

Overwegende dat op grond van artikel 3 van Verordening
(EEG) nr. 2518/69 de prijzen op de markt van de
Gemeenschap worden bepaald met inachtneming van de
prijzen die met het oog op de uitvoer het gunstigst
blijken te zijn ; dat bij de bepaling van de prijzen in de
internationale handel rekening moet worden gehouden
met de noteringen en prijzen bedoeld in lid 2 van
genoemd artikel ;

de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de

de internationale handel leidt tot vaststelling van de resti
tuties overeenkomstig de bijlage van deze verordening ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat de situatie in de internationale handel

Artikel 1

of de bijzondere kenmerken van bepaalde markten het
noodzakelijk kunnen maken de restitutie van een bepaald
produkt te differentiëren naar gelang van de bestemming
van dat produkt ;

De uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit worden
vastgesteld op de in de bijlage aangegeven bedragen.
Artikel 2

Overwegende dat voor tomaten, verse citroenen, verse
zoete sinaasappelen, appelen, perziken en nectarines van
de klassen Extra, I en II van de gemeenschappelijke

Deze verordening treedt in werking op 15 juli 1993.

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

(5)
(6)
O
8)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
69 van 20. 3. 1993, blz. 7.
318 van 18 . 12. 1969, blz. 17.
266 van 25. 11 . 1972, blz. 7.

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

194
102
387
108

van
van
van
van

28 . 7. 1980, blz. 12.
28 . 4. 1993, blz. 14.
31 . 12. 1992, blz. 1 .
1 . 5. 1993, blz. 106.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 9 juli 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

Nr. L 168/45

Nr. L 168/46
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 9 juli 1993 tot vaststelling van de uitvoerrestitu
ties in de sector groenten en fruit
(in ecu/100 kg netto)
Produktcode

Bestemming van
de restitutie (')

Bedragen van
de restitutie (2)

(in ecu/100 kg netto)
Produktcode

Bestemming van
de restitutie (')

Bedragen van
de restitutie (2)

0702 00 10 100

04

4,50 (3)

0806 10 11 900

—

—

0702 00 10 900

—

—

0806 10 15 200

04

4,84

0702 00 90 100

04

4,50 (3)

0806 10 15 900

—

—

0702 00 90 900

—

—

0806 10 19 200

04

4,84

0802 12 90 000
0802 21 00 000

04
04

9,67
11,30

0806 10 19 900
0808 10 31 100

—
—

—
—

0802 22 00 000

04

21,80

0808 10 31 910

02

8,00

0802 31 00 000

04

14,00

0808 10 31 990

—

—

080510 11 200

01

11,00

0808 10 33 100

—

—

0805 10 11 900

—

—

0808 10 33 910

02

8,00

0805 10 15 200
0805 10 15 900

01
—

11,00
—

0808 10 33 990
0808 10 39 100

—
—

—
—

0805 10 19 200

01

11,00

0808 10 39 910

02

8,00

0805 10 19 900
0805 10 21 200

—
01

—
11,00

0808 10 39 990
0808 10 51 100

—
—

—
—

0805 10 21 900

—

—

0808 10 51 910

02

8,00

0805 10 25 200
0805 10 25 900

01
—

11,00
—

0808 10 51 990
0808 10 53 100

—
—

—
—

01

11,00

0808 10 53 910

02

8,00

"
01

11,00

-

0808 10 59 910

02

8,00
8,00
—

0805 10 29 200

0805 10 29 900
0805 1031 200

0805
1031 900
0805 10 35 200
0805 10 35 900

0805 1039 200

01

-

01

0805 10 39 900
0805 10 41 200

—
01

*

n '00

0808 10 53 990
0808 10 59 100

-

0808 10 59 990

11,00

0808 10 81 100

0808 10 81 910
0808 10 81 990

02
—

—
11,00

0805 10 41 900

—

—

0808 10 83 100

—

—

0805 10 45 200

01

11,00

0808 10 83 910

02

8,00

0805 10 45 900
0805 10 49 200

—
01

—
11,00

0808 10 83 990
0808 10 89 100

—
—

—
—

0805 10 49 900

—

—

0808 10 89 910

02

8,00

0805 20 50 100
0805 20 50 900
0805 30 10 100

—
—
04

—
—
13,50

0808 10 89 990
0809 30 10 100
0809 30 10 900

—
03
—

5,00

0805 30 10 900

—

—

0809 30 90 100

03

5,00

0806 10 11 200

04

4,84

0809 30 90 900

—

—

—

—

(') De bestemmingen zijn de volgende :
01 Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Zweden, Groenland, Noorwegen, IJsland, Malta, Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek,

Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Albanië, Estland, Letland, Litouwen, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië,
Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, de Oekraïne, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië

02 Zweden, Noorwegen, IJsland, Oostenrijk, de Faeröer, Finland, Groenland, Malta, Syrië, Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek,
Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Albanië, Estland, Letland, Litouwen, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië,
Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, de Oekraïne, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, de voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië, Bolivia, Brazilië, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador, Colombia, de landen en gebieden van Afrika, met uitzondering van Zuid-Afrika, de
landen van het Arabische schiereiland [Saoedi-Arabië, Bahrein, Katar, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman,
Umm al Qaiwan, Fujairah en Ras al Khaimah), Koeweit en Jemen], Iran, Jordanië, Hong-Kong, Singapore, Maleisië, Indonesië, Thailand en Taiwan
03 alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland en Oostenrijk
04 alle bestemmingen .

(2) De restituties voor uitvoer naar de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) mogen slechts worden toegekend met inachtneming van het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 990/93.

(') Voor de produkten die tijdens de periode van 1 juli tot en met 30 september 1993 naar Zweden worden uitgevoerd, wordt het bedrag van de restitutie tot
1,16 ecu per 100 kg verminderd.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1854/93 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 1993

tot aanpassing, voor het verkoopseizoen 1993/1994, van de aanpassingssteun en
van de aanvullende steun die in de sector suiker aan de raffinage-industrie
worden toegekend
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. 1548/93 (2), en met name op
artikel 9, lid 6, zevende streepje,
Overwegende dat in artikel 9, lid 4 ter, van Verordening
(EEG) nr. 1785/81 is bepaald dat tijdens het verkoopsei
zoen 1993/ 1994, bij wijze van interventiemaatregel, aan de
industrie voor de raffinage van ruwe preferentiële riet
suiker in de Gemeenschap een aanpassingssteun wordt
toegekend van 0,08 ecu per 100 kg suiker, uitgedrukt in
witte suiker ; dat in het kader van diezelfde bepalingen
gedurende datzelfde tijdvak een aanvullende steun gelijk
aan genoemd bedrag wordt toegekend voor de raffinage
van in de Franse overzeese departementen geproduceerde
ruwe rietsuiker ;

Overwegende dat daarenboven de aanpassing van de
betrokken steun voor het verkoopseizoen 1993/ 1994 in
aanmerking moet worden genomen om het effect van de
opeenvolgende verlagingen van de opslagbijdrage op de
raffinagemarge voor de verkoopseizoenen 1990/ 1991 ,
1991 / 1992 en 1992/ 1993 te neutraliseren ;

Overwegende dat deze bepalingen toepasselijk zijn vanaf
het begin van het verkoopseizoen 1993/ 1994, en met
name vanaf 1 juli 1993 ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Het bedrag van de aanpassingssteun en dat van de aanvul

lende steun bedoeld in artikel 9, lid 4 ter, tweede respec
Overwegende dat in artikel 9, lid 4 ter, vierde alinea, van
Verordening (EEG) nr. 1785/81 is bepaald dat de vorenge
noemde aanpassingssteun evenals de aanvullende steun
voor een bepaald verkoopseizoen kunnen worden aange
past, waarbij in het bijzonder met het bedrag van de voor
dat verkoopseizoen vastgestelde opslagbijdrage rekening
wordt gehouden ; dat het bedrag van de opslagbijdrage
voor het verkoopseizoen 1993/ 1994 bij Verordening
(EEG) nr. 1710/93 van de Commissie (3) op 3,50 ecu per
1 00 kg witte suiker is gesteld ; dat dit bedrag hoger is dan
het bedrag dat voor het verkoopseizoen 1992/ 1993 van
toepassing was ;

tievelijk derde alinea, van Verordening (EEG) nr. 1785/81
wordt voor het verkoopseizoen 1993/ 1994 op 0,58 ecu per
100 kg suiker, uitgedrukt in witte suiker, vastgesteld.
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.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1993 .

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

Gedaan te Brussel, 9 juli 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
O PB nr. L 154 van 25. 6. 1993, blz . 10 .
P) PB nr. L 159 van 1 . 7. 1993, blz. 83.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1855/93 VAN DE COMMISSIE

van 9 juli 1993

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. 1 548/93 (2), en met name op
artikel 16, lid 8,

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 voor het normaal functioneren van het

stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's
moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

rentieperiode van 8 juli 1993 geconstateerde representa
tieve marktkoers,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
en met name op artikel 5 ,

Artikel 1

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. 1695/93 van de
Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1821 /93 0 ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1695/93 neergelegde regelen en bepalingen op

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 10 juli 1993 .

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

Gedaan te Brussel, 9 juli 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.

(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

154
387
159
166

van
van
van
van

25. 6. 1993, blz. 10.
31 . 12. 1992, blz. 1 .
1 . 7. 1993, blz. 40.
8 . 7. 1993, blz. 29.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 9 juli 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen
voor witte suiker en ruwe suiker

(in ecu/100 kg)
GN-code

Bedrag der heffing (3)

1701 11 10

34,27 0 )

1701 11 90

34,27 (')

1701 12 10

34,27 (')

1701 12 90

34,27 (')

1701 91 00

43,09

1701 99 10

43,09

1701 99 90

43,09 (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.

(') 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.
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Pubhkatieblad van de Europese Gemeenschappen

10 . 7 . 93

II

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 17 juni 1993
betreffende de invoercertificaten voor produkten van de sector rundvlees van
oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië
(93/390/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raad van
5 maart 1990 inzake de regeling voor landbouwprodukten
en bepaalde door verwerking van landbouwprodukten
verkregen goederen, van oorsprong uit de Staten in Afrika,
het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit landen
en gebieden overzee ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 444/92 (2), en met name op artikel 27,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2377/80 van de
Commissie van 4 september 1980 houdende bijzondere
bepalingen voor de toepassing van het stelsel van invoer
en uitvoercertificaten in de sector rundvlees (3), laatstelijk

land, Zimbabwe en Namibië de hoeveelheden, uitgedrukt
in vlees zonder been, waarvoor van 1 tot en met 10 juni
1993 certificaten zijn aangevraagd, de voor deze landen
beschikbare hoeveelheden niet overschrijden ; dat bijge
volg voor de aangevraagde hoeveelheden invoercertifi
caten kunnen worden afgegeven ;
Overwegende dat de resterende hoeveelheden dienen te
worden vastgesteld waarvoor met ingang van 1 juli 1993
certificaten kunnen worden aangevraagd binnen de totale
hoeveelheid van 52 100 ton ;

Overwegende dat erop dient te worden gewezen dat deze
beschikking Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van
12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en
veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van
runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of
van vleesprodukten uit derde landen (% laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1601 /92 (é), onverlet laat,

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3662/92 (4), en met
name op artikel 15, lid 6, onder b), i),
Overwegende dat overeenkomstig Verordening (EEG)
nr. 715/90 invoercertificaten voor produkten van de sector
rundvlees kunnen worden afgegeven ; dat de invoer

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

evenwel de voor ieder van de betrokken uitvoerende derde

Artikel 1

landen vastgestelde hoeveelheid niet mag overschrijden ;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 15, lid 1 , onder
b), van Verordening (EEG) nr. 2377/80, voor produkten
van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagascar, Swazi

De volgende Lid-Staten geven op 21 juni 1993 invoercer
tificaten af betreffende produkten van de sector rundvlees,
uitgedrukt in vlees zonder been, van oorsprong uit
sommige Staten in Afrika, het Caribische gebied en de
Stille Oceaan, voor de onderstaande hoeveelheden en

landen van oorsprong :
(')
(2)
(3)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

84 van 30. 3. 1990, blz. 85.
52 van 27. 2. 1992, blz. 7.
241 van 13. 9. 1980, blz. 5.
370 van 19. 12. 1992, blz. 43.

O PB nr. L 302 van 31 . 12. 1972, blz. 28 .

4 PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13.

Bondsrepubliek Duitsland :
—
—
—
—

840,00
30,00
395,00
340,00
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ton
ton
ton
ton

van
van
van
van

oorsprong
oorsprong
oorsprong
oorsprong

Artikel 2

uit
uit
uit
uit

Botswana,
Madagascar,
Zimbabwe,
Namibië ;

Aanvragen om certificaten kunnen overeenkomstig
artikel 15, lid 6, onder b), ii), van Verordening (EEG)
nr. 2377/80 gedurende de eerste tien dagen van juli 1993
worden ingediend voor de volgende hoeveelheden rund
vlees zonder been :

Helleense Republiek :

— Botswana :

— 45,00 ton van oorsprong uit Madagascar ;

Italiaanse Republiek :
— 70,00 ton van oorsprong uit Madagascar ;

10 991,00 ton

— Kenia :

142,00 ton

— Madagascar :

6 861,70 ton

— Swaziland :
— Zimbabwe :
— Namibië :

2 938,00 ton
4 161,90 ton
9 813,00 ton.
Artikel 3

Koninkrijk der Nederlanden :
— 602,00 ton van oorsprong uit Botswana,
— 135,00 ton van oorsprong uit Madagascar ;

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Verenigd Koninkrijk :

Gedaan te Brussel, 17 juni 1993.

— 1 710,00 ton van
— 127,00 ton van
— 710,00 ton van
— 530,00 ton van

oorsprong
oorsprong
oorsprong
oorsprong

uit
uit
uit
uit

Botswana,
Swaziland,
Zimbabwe,
Namibië.

Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 juli 1993

tot aanpassing, voor het verkoopseizoen 1993/1994, van de aanpassingssteun voor
Portugese raffinaderijen van ruwe suiker die uit derde landen met verlaagde
heffing in Portugal wordt ingevoerd
(Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

(93/391 /EEG)
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. 1548/93 (2), en met name op
artikel 9, lid 6, zevende streepje,

Overwegende dat in artikel 9, lid 4 quater, van Verorde
ning (EEG) nr. 1785/81 is bepaald dat tijdens het
verkoopseizoen 1993/ 1994, bij wijze van interventiemaat
regel, aanpassingssteun wordt toegekend aan de raffinade
rijen van ruwe suiker die op grond van artikel 16 bis van
Verordening (EEG) nr. 1785/81 met verlaagde heffing in
Portugal wordt ingevoerd en die in Portugal tot witte
suiker wordt geraffineerd ; dat deze steun 0,08 ecu per 100
kg suiker, uitgedrukt in witte suiker, bedraagt voor de
hoeveelheid suiker die aldus in Portugal wordt ingevoerd
en geraffineerd ; dat de hoeveelheden ruwe suiker die met
verlaagde heffing mogen worden ingevoerd, die zijn welke
zijn bedoeld in vermeld artikel 1 6 bis, leden 1 en 2, welke
hoeveelheden in het betrokken verkoopseizoen met

verlaagde heffing mogen worden ingevoerd ;

Overwegende dat het bedrag van de opslagbijdrage voor
het verkoopseizoen 1993/ 1994 bij Verordening (EEG)
nr. 1710/93 van de Commissie (') op 3,50 ecu per 100 kg
witte suiker is gesteld ; dat dit bedrag hoger is dan het
bedrag dat voor het verkoopseizoen 1992/ 1993 van
toepassing was ;

Overwegende dat daarenboven de aanpassing van de
betrokken steun voor het verkoopseizoen 1993/ 1994 in
aanmerking moet worden genomen om het effect van de
opeenvolgende verlagingen van de opslagbijdrage op de
raffinagemarge voor de verkoopseizoenen 1990/ 1991 ,
1991 / 1992 en 1992/ 1993 te neutraliseren ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor suiker,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het bedrag van de aanpassingssteun bedoeld in artikel 9,
lid 4 quater, tweede alinea, van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 wordt voor het verkoopseizoen 1993/ 1994 op
0,58 ecu per 100 kg suiker, uitgedrukt in witte suiker,
vastgesteld.

Overwegende dat in artikel 9, lid 4 quater, derde alinea,
van Verordening (EEG) nr. 1785/81 is bepaald dat de
vorengenoemde aanpassingssteun voor een bepaald
verkoopseizoen kan worden aangepast, waarbij in het
bijzonder met het bedrag van de voor dat verkoopseizoen
vastgestelde opslagbijdrage rekening wordt gehouden ; dat,
hoewel deze bijdrage voor de in Portugal met verlaagde
heffing ingevoerde suiker niet geldt wegens de hoeveel
heid van die suiker die wordt geraffineerd, het niveau van
die bijdrage bepalend is voor de prijzen voor witte suiker
op de markt in haar geheel en dus ook voor de raffinage
marge in Portugal ;

Gedaan te Brussel, 9 juli 1993.

(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
(2) PB nr. L 154 van 25. 6. 1993, blz. 10.

(>) PB nr. L 159 van 1 . 7. 1993, blz. 83 .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Portugese Republiek.

Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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Nr. L 168 /53

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 juli 1993

houdende intrekking van Beschikking 93/358/EEG van de Raad van 26 mei 1993
tot machtiging van de Lid-Staten om afwijkingen van sommige bepalingen van
Richtlijn 77/93/EEG toe te staan voor hout van Coniferae, andere dan Thuja L.,
Pinus L. en gemengde partijen met Pinus L., van oorsprong uit Canada
(93/392/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van
21 december 1976 betreffende de beschermende maatre

gelen tegen hét binnenbrengen en de verspreiding in de
Gemeenschap van voor plantaardige produkten schade
lijke organismen ('), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn

93/ 19/ EEG (2), en met name op artikel 15, lid 3,

Gelet op Beschikking 93/358/EEG van de Raad van
26 mei 1993 tot machtiging van de Lid-Staten om afwij
kingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG

Overwegende dat het evenwel passend lijkt toe te staan
dat partijen die reeds onderweg zijn op het ogenblik
waarop deze beschikking van kracht wordt, in de
Gemeenschap moeten worden toegelaten op voorwaarde
dat een grondig onderzoek op grond van artikel 12 van
Richtlijn 77/93/EEG wordt verricht en dat bij deze onder
zoeken wordt vastgesteld dat de voorwaarden voor de
machtiging zijn nageleefd ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Planteziektenkundig Comité,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

toe te staan voor hout van Coniferae, andere dan Thuja L.,
Pinus L. en gemengde partijen met Pinus L., van

oorsprong uit Canada (3), en met name op artikel 3,
tweede zin,

Overwegende dat de Lid-Staten bij Beschikking 93/358/

EEG gemachtigd zijn onder bepaalde voorwaarden afwijk

kingen toe te staan van sommige algemene regels van
Richtlijn 77/93/EEG voor hout van Coniferae, andere dan
Thuja, Pinus, en gemengde partijen met Pinus, van
oorsprong uit Canada ;
Overwegende dat als voorwaarden worden gesteld dat het
hout volledig van de schors is ontdaan, en vrij is van
boorgaten, en vergezeld gaat van een „Certificate of
Debarking and Grub Hole Control" (certificaat inzake
controle op ontschorsing en op boorgaten) dat de inacht
neming van deze normen bevestigt ;
Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk de Commissie
er op 17 juni 1993 van in kennis heeft gesteld dat recen
telijk Monochamus spp. (niet-Europees) is ontdekt in twee
partijen hout, respectievelijk een partij Picea en een
gemengde partij met vure-, grene- en dennehout, in beide
gevallen van oorsprong uit Quebec (Canada) ; dat de twee
partijen, hoewel ze vergezeld gingen van certificaten van
vorengenoemd type, hout met boorgaten bevatten en één
partij ook niet volledig ontschorst hout ;
Overwegende dat derhalve kan worden vastgesteld dat de
voor de machtiging vastgelegde voorwaarden niet zijn
vervuld ;

Overwegende dat op grond van de bepalingen van de
machtigingsbeschikking deze machtiging moet worden
ingetrokken vóór de datum waarop zij normaal vervalt ;

(') PB nr. L 26 van 31 . 1 . 1977, blz. 20.
(2) PB nr. L 96 van 22. 4. 1993, blz. 33.
O PB nr. L 148 van 19. 6. 1993 , blz . 37.

Artikel 1

1 . De in artikel 1 van Beschikking 93/358/EEG
verleende machtiging wordt hierbij ingetrokken .
2. De Lid-Staten mogen evenwel gebruik maken van
de machtiging voor partijen die niet na de datum van
kennisgeving van deze beschikking zijn verzonden en die
vóór 15 augustus 1993 op het door de Lid-Staten aange
wezen punt van binnenkomst in de Gemeenschap aanko
men, op voorwaarde dat elke partij overeenkomstig
artikel 12 van Richtlijn 77/93/EEG grondig wordt onder
zocht met de hulp van de deskundigen als bedoeld in
artikel 19 bis van genoemde richtlijn en volgens de in die
richtlijn vastgelegde methode, en bij dit onderzoek
volledig in overeenstemming blijkt met de voorwaarden
voor de machtiging.
3.

De aangewezen punten van binnenkomst, als

bedoeld in lid 2, moeten aan de Commissie en aan alle

overige Lid-Staten worden meegedeeld.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 9 juli 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

