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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 2847/93 VAN DE RAAD
van 12 oktober 1993

tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat de ervaring met Verordening (EEG)

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

stelling van bepaalde maatregelen voor controle op de
visserijactiviteiten (*) heeft geleerd dat de controle op de
toepassing van de bepalingen voor de instandhouding van
de visbestanden moet worden verscherpt ;

Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té (3),
Overwegende dat de Raad volgens artikel 12 van Verorde
ning (EEG) nr. 3760/92 van 20 december 1992 tot invoe
ring van een communautaire regeling voor de visserij en
de aquacultuur (4) een communautaire controleregeling
dient in te voeren ;

nr. 2241 /87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vast

Overwegende dat voor de naleving van de maatregelen
voor de instandhouding en het beheer van de visbe

standen een sterker beroep dient te worden gedaan op de
eigen verantwoordelijkheid van alle geledingen van de
visserijsector ;

Overwegende dat het beleid voor het beheer van de visbe

standen, dat met name gebaseerd is op totaal toegestane

vangsten (TAC's), quota en technische maatregelen, moet
worden aangevuld met een beheer van de visserij
inspanning, wat gepaard moet gaan met een controle op
de visserijactiviteiten en de vangstcapaciteit ;

Overwegende dat met het oog op het welslagen van het
gemeenschappelijk visserijbeleid een doeltreffende
controleregeling moet worden toegepast die geldt voor

Overwegende dat, met het oog op de bewaking van alle

alle onderdelen van dit beleid ;

vangsten en alle aanvoer, door de Lid-Staten in alle mari

Overwegende dat het daartoe noodzakelijk is dat deze
regeling voorschriften bevat met betrekking tot de
controle op de maatregelen voor de instandhouding en
het beheer van de visbestanden, de structuurmaatregelen
en de maatregelen inzake de gemeenschappelijke orde
ning van de markt, alsmede een aantal bepalingen inzake
bestraffing van niet-naleving van deze maatregelen, die
dienen te gelden voor de hele visserijsector, van de produ
cent tot de consument ;

tieme wateren toezicht dient te worden gehouden op de
visserijactiviteiten van schepen uit de Gemeenschap en op
alle aanverwante activiteiten, als middel om te kunnen

nagaan of de regelgeving van het gemeenschappelijk
visserijbeleid wordt nageleefd ;
Overwegende dat het van essentieel belang is dat de Lid
Staten hun operationele medewerking verlenen bij op zee
verrichte inspecties van visserijactiviteiten, opdat met
name visserijactiviteiten in buiten de jurisdictie of de
soevereiniteit

Overwegende dat deze regeling alleen het gewenste resul
taat kan hebben als het bedrijfsleven erkent dat zij
gegrond is ;

van

een

Lid-Staat

vallende

maritieme

wateren doeltreffend en op financieel verantwoorde wijze
kunnen worden gecontroleerd ;

Overwegende dat de controle allereerst tot de verantwoor
delijkheid van de Lid-Staten behoort ; dat de Commissie
er echter ook op dient toe te zien dat de Lid-Staten zich
op billijke wijze kwijten van de controle op en de voorko
ming van overtredingen ; dat zij derhalve in staat gesteld
moet worden haar taak zo goed mogelijk te vervullen,
doordat zij de beschikking krijgt over de nodige finan
ciële, juridische en wettelijke middelen ;

Overwegende dat met het oog op de toepassing van het
gemeenschappelijk visserijbeleid controlemaatregelen
dienen te worden genomen ten aanzien van vissersvaar
tuigen onder de vlag van derde landen die zich in de
wateren van de Gemeenschap bevinden, en dat met name
een regeling moet worden vastgesteld inzake melding van
de verplaatsingen van die vaartuigen en van de soorten vis
die zij aan boord hebben, onverminderd het recht van
onschuldige doorvaart in de territoriale zee en de vrijheid
van scheepvaart in de 200-mijlszone ;

(')
(2)
O
O

(5) PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3483/88 (PB nr. L 306
van 11 . 11 . 1988 , blz. 2).

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

C
C
C
L

280 van 29. 10. 1992, blz. 5.
21 van 25. 1 . 1993, blz. 55.
108 van 19. 4. 1993, blz. 36.
389 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
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Overwegende dat de uitvoering van een aantal door de
Lid-Staten in samenwerking met de Commissie te verwe
zenlijken en voor bepaalde categorieën vaartuigen opge
zette proefprojecten de Raad in staat zal stellen om vóór
1 januari 1996 te besluiten of er met een systeem van
controle per satelliet dan wel met een ander systeem moet
worden gewerkt ;

Overwegende dat het beheer van de visserijactiviteiten

door de vaststelling van TAC's een grondige kennis van
de samenstelling van de vangsten vergt en dat een derge
lijke kennis ook noodzakelijk is voor de andere proce
dures waarin Verordening (EEG) nr. 3760/92 voorziet ; dat
iedere kapitein van een vissersvaartuig daartoe een
logboek dient bij te houden ;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de Lid-Staat van
aanvoer de aanvoer op zijn grondgebied kan controleren
en dat het daartoe nodig is dat in een andere Lid-Staat
geregistreerde vaartuigen de Lid-Staat van aanvoer op de
hoogte brengen van hun voornemen om vis op zijn
grondgebied aan te voeren ;

Overwegende dat het van fundamenteel belang is dat de
in de logboeken vermelde gegevens bij de aanvoer worden
gepreciseerd en bevestigd ; dat het derhalve noodzakelijk
is dat de bij de aanvoer en de afzet van de vangst
betrokken personen aangifte doen van de aangevoerde,
overgeladen, te koop aangeboden of aangekochte hoeveel
heden ;

Overwegende dat ten einde te voorzien in vrijstelling van
de verplichting tot het bijhouden van een logboek of het
invullen van een aanvoeraangifte door kleine vissersvaar
tuigen waarvoor een dergelijke verplichting in verhouding
tot hun vangstcapaciteit een buitensporige last zou
vormen, de Lid-Staten de activiteiten van dergelijke vaar
tuigen moeten controleren aan de hand van een steek
proefmethode ;
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teins van deze vaartuigen de verplichtingen moeten
worden opgelegd inzake het logboek, de aangifte van
aaanvoer en van overlading ; dat de door de Lid-Staten
verzamelde gegevens aan de Commissie moeten worden
meegedeeld ;
Overwegende dat het verzamelen en verwerken van de
gegevens uit beheersoogpunt de oprichting vereist van
geautomatiseerde gegevensbestanden die in het bijzonder
de mogelijkheid bieden de gegevens via vergelijking te
controleren ; dat de Commissie en haar bevoegde ambte
naren via de computer toegang moeten hebben tot deze
gegevensbestanden ten einde deze te kunnen controleren ;

Overwegende dat de naleving van de bepalingen inzake
het gebruik van vistuig niet behoorlijk kan worden
gewaarborgd indien netten van verschillende maaswijdte
aan boord zijn, tenzij deze aan extra controlemaatregelen
onderworpen zijn ; dat het voor specifieke vormen van
visserij passend kan zijn om specifieke regels vast te stel
len, zoals de één-netregel ;
Overwegende dat, wanneer het quotum van een Lid-Staat
volledig is opgebruikt of wanneer de TAC zelf volledig is
opgebruikt, voortzetting van de visserij bij besluit van de
Commissie moet worden verboden ;

Overwegende dat het noodzakelijk is de schade te
vergoeden die ontstaat wanneer een Lid-Staat die zijn
quotum, zijn toewijzing of zijn gedeelte van het bestand
of groep bestanden nog niet heeft opgebruikt, geen visse
rijactiviteiten meer kan uitoefenen omdat een bepaalde
TAC is opgebruikt ; dat derhalve moet worden voorzien
in een compensatieregeling ;

Overwegende dat bij niet-naleving van deze verordening
door personen die de verantwoording voor vissersvaar
tuigen dragen, moet worden gezorgd dat de betrokken
vaartuigen met het oog op de instandhouding aan extra
controlemaatregelen worden onderworpen ;

instandhoudings- en handelsmaatregelen te garanderen ;

Overwegende dat een efficiënt beheer van de aangenomen
maatregelen vereist dat voor Lid-Staten die hun quotum
overschrijden, aangiftemechanismen worden ingevoerd
die in overeenstemming zijn met de beheersdoelstellingen
en -strategieën die zijn omschreven in artikel 8 van Veror
dening (EEG) nr. 3760/92 ;

Overwegende dat vangstbeperkingen zowel op het niveau

Overwegende dat de aanpassing van de vangstcapaciteit

Overwegende dat alle visserijprodukten die in de
Gemeenschap worden aangevoerd of ingevoerd, tot het
punt van eerste verkoop vergezeld moeten gaan van een
vervoerdocument waarin hun oorsprong duidelijk vermeld
staat, ten einde de naleving van de communautaire

van de Lid-Staten als van de Gemeenschap moeten
worden beheerd ; dat de Lid-Staten de aanvoer dienen te

registreren en via computer aan de Commissie dienen
door te geven ; dat het in die context noodzakelijk is
vrijstelling van deze verplichting te verlenen voor kleine
aangevoerde hoeveelheden aangezien het doorgeven ervan
via computer de autoriteiten van de betrokken Lid-Staten
in administratief en financieel opzicht overmatig zou
belasten ;

Overwegende dat, met het oog op de instandhouding en
het beheer van alle beviste bestanden, de bepalingen
inzake het logboek, de aangifte van aanvoer, de aangifte
van verkoop, alsmede de gegevens over overladingen en
de registratie van de vangsten, ook van toepassing kunnen
worden verklaard op bestanden waarvoor geen TAC of
quotum is vastgesteld ;
Overwegende dat de Lid-Staten op de hoogte moeten zijn
van de resultaten van de visserijactiviteiten van hun vaar
tuigen in de wateren onder jurisdictie van derde landen of
in de internationale wateren ; dat derhalve aan de kapi

aan de beschikbare voorraden een van de voornaamste

doelstellingen is van het gemeenschappelijk visserijbe
leid ; dat het volgens artikel 1 1 van Verordening (EEG)
nr. 3760/92 de taak van de Raad is om de doelstellingen
en strategieën voor de herstructurering van de visserij
inspanning vast te stellen ; dat ook moet worden gewaar

borgd dat de maatregelen van de gemeenschappelijke
marktordening worden nageleefd, met name door
personen waarop de betrokken maatregelen van toepas
sing zijn ; dat het derhalve absoluut noodzakelijk is dat
iedere Lid-Staat naast de reeds in de communautaire

wetgeving voorgeschreven financiële controles, technische
controles uitvoert om te garanderen dat de door de Raad
vastgestelde bepalingen worden nageleefd ;

Overwegende dat het noodzakelijk is algemene regels vast
te stellen om de door de Commissie benoemde commu

nautaire inspecteurs in staat te stellen om te zorgen voor
de uniforme toepassing van de communautaire regels en
na te gaan of de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten
de hun opgelegde controles naar behoren hebben uitge
voerd :
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Overwegende dat het, ten einde de objectiviteit van dit
toezicht te waarborgen, van belang is dat de communau
taire inspecteurs onder bepaalde voorwaarden zonder
voorafgaande kennisgeving en geheel onafhankelijk een
bezoek aan de Lid-Staten kunnen brengen om na te gaan
of de door de bevoegde autoriteiten van de betrokken
Lid-Staten uitgevoerde controles naar behoren zijn
geschied ; dat bij dergelijke bezoeken in geen geval
controle zal worden uitgeoefend op private personen ;

Overwegende dat de maatregelen na overtredingen van
Lid-Staat tot Lid-Staat kunnen verschillen zodat bij de
vissers een gevoel van onrechtvaardige behandeling
ontstaat ; dat het ontbreken van afschrikwekkende sanc

ties in bepaalde Lid-Staten afbreuk doet aan de doeltref
fendheid van de controle, en dat, gezien deze feiten, de
Lid-Staten zonder te discrimineren de nodige maatregelen
dienen te nemen om onregelmatigheden te voorkomen
en te vervolgen, met name door een gamma van sancties
in te voeren waarbij het economische voordeel dat de
overtreders uit hun overtredingen hebben gehaald, daad
werkelijk teniet wordt gedaan ;

Overwegende dat de in bepaalde artikelen vervatte bepa
lingen, voor zover deze betrekking hebben op de visserij
in de Middellandse Zee, waar het gemeenschappelijk
visserijbeleid nog niet volledig wordt toegepast, op
1 januari 1999 in werking dienen te treden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Om te waarborgen dat de regelingen van het
gemeenschappelijk visserijbeleid worden nageleefd, wordt
er een communautaire regeling ingevoerd die met name
bepalingen omvat inzake de technische controle op
— de maatregelen voor de instandhouding en het beheer
van de visbestanden,

— de structuurmaatregelen,

— de maatregelen houdende een gemeenschappelijke
marktordening,
alsmede een aantal bepalingen inzake de doeltreffendheid
van de sancties bij overtreding van voornoemde maatrege
len .

Overwegende dat, indien een Lid-Staat van aanvoer onre
gelmatigheden niet effectief vervolgt, de Lid-Staat van de
vlag wordt beperkt in zijn mogelijkheden om de naleving
van de regeling voor de instandhouding en het beheer van
de visbestanden te waarborgen ; dat derhalve moet worden
bepaald dat de illegale vangsten op het quotum van de
Lid-Staat van aanvoer worden afgeboekt als die Lid-Staat
geen doeltreffende maatregelen heeft genomen ;
Overwegende dat de Lid-Staten de Commissie op gezette
tijden verslag dienen uit te brengen over hun inspectieac
tiviteiten en over de naar aanleiding van overtredingen
van de communautaire bepalingen genomen maatrege
len ;

Overwegende dat het voor sommige van de bij deze veror
dening vastgestelde maatregelen passend is nadere uitvoe
ringsbepalingen vast te stellen ;
Overwegende dat het vertrouwelijke karakter van de in
het kader van deze verordening verzamelde gegevens
moet worden gewaarborgd ;
Overwegende dat de nationale controlebepalingen die
binnen de werkingssfeer van deze verordening vallen
maar verder gaan dan de daarin opgenomen minimumbe
palingen, door deze verordening onverlet moeten worden
gelaten, op voorwaarde evenwel dat dergelijke nationale
bepalingen in overeenstemming zijn met het Gemeen
schapsrecht ;

2. Hiertoe stelt iedere Lid-Staat, in overeenstemming
met de communautaire regeling, passende maatregelen
vast om de doeltreffendheid van de regeling te waarbor
gen. Iedere Lid-Staat stelt zijn bevoegde autoriteiten
voldoende middelen ter beschikking om de in deze veror
dening aangegeven inspectie- en controletaken te kunnen
uitvoeren .

3. De regeling is van toepassing op alle visserijactivi
teiten en alle aanverwante activiteiten op het grondgebied
van de Lid-Staten en in de maritieme wateren onder hun

soevereiniteit of jurisdictie, met inbegrip van de activi
teiten van vaartuigen die de vlag voeren van of geregi
streerd zijn in een derde land, onverminderd het recht
van onschuldige doorvaart in de territoriale zee en de
vrijheid van scheepvaart in de 200-mijlszone ; deze rege
ling is, onverminderd de bijzondere bepalingen in visserij
overeenkomsten tussen de Gemeenschap en derde landen
of in internationale verdragen waarbij de Gemeenschap
partij is, eveneens van toepassing op de activiteiten van
vissersvaartuigen uit de Gemeenschap die de visserij
uitoefenen in de wateren van derde landen of op volle
zee .

TITEL I

Inspectie en controle van vissersvaartuigen en hun
activiteiten

Artikel 2

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2241 /87 dient te
worden ingetrokken, met uitzondering evenwel van
artikel 5, dat van kracht dient te blijven totdat de lijsten
bedoeld in artikel 6, lid 2, van de onderhavige verorde
ning zijn aangenomen ;
Overwegende dat voor de tenuitvoerlegging van de in
bepaalde artikelen vervatte specifieke bepalingen voorzien
moet worden in een overgangsperiode opdat de bevoegde
autoriteiten van de Lid-Staten hun procedures kunnen
vaststellen en deze kunnen aanpassen aan de vereisten
van de nieuwe verordening ;

1 . Ten einde te waarborgen dat alle geldende rege
lingen in verband met de instandhoudings- en controle
maatregelen worden nageleefd, verricht iedere Lid-Staat
op zijn grondgebied en in de onder zijn soevereiniteit of
jurisdictie vallende maritieme wateren controles op de
uitoefening van de visserij en aanverwante activiteiten. Hij
inspecteert de vissersvaartuigen en onderzoekt alle activi
teiten op basis waarvan de naleving van deze verordening
kan worden geverifieerd, waaronder de aanvoer, de
verkoop, het vervoer en de opslag van visserijprodukten,
alsmede de registratie van de aanvoer en de verkoop.
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2. Vissersvaartuigen die visserijactiviteiten kunnen
uitoefenen en onder de vlag van een derde land in mari
tieme wateren onder de soevereiniteit of jurisdictie van
een Lid-Staat varen, worden onderworpen aan een rege
ling inzake melding van de verplaatsingen en van de
vangsten die aan boord zijn.

jurisdictie van een andere Lid-Staat, zorgt de Lid-Staat van
de vlag ervoor dat de bovenbedoelde gegevens onmiddel
lijk aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken Lid
Staat worden doorgegeven.

De Lid-Staten delen de Commissie de uitvoeringsbepa
lingen mee die zijn vastgesteld om deze procedures te

van artikel 36.

4. De nadere regels voor de .uitvoering van de proefpro
jecten worden vastgesteld overeenkomstig de procedure

doen naleven .

3.

Artikel 4

Iedere Lid-Staat controleert, buiten de communau

taire visserijzone en voor zover deze controle nodig is om
de communautaire regelingen voor die wateren te doen
naleven, de visserijactiviteiten van de vissersvaartuigen die
zijn vlag voeren.
4. Ten einde te waarborgen dat de inspectie zo doel
treffend mogelijk en met zo min mogelijk kosten wordt
uitgevoerd, coördineren de Lid-Staten hun controleactivi
teiten. Zij kunnen daartoe gemeenschappelijke inspectie
programma's opzetten die hen in staat stellen vissersvaar
tuigen uit de Gemeenschap in de in de leden 1 en 3
bedoelde wateren te inspecteren. Zij nemen maatregelen
waarbij de bevoegde nationale autoriteiten en de
Commissie in de gelegenheid worden gesteld elkaar regel
matig in te lichten over de opgedane ervaring.

1.
De in artikel 2 omschreven inspectie- en controle
werkzaamheden worden door elke Lid-Staat voor eigen
rekening uitgevoerd volgens een systeem dat de
betrokken Lid-Staat zelf vaststelt.

Bij de uitvoering van de hun toevertrouwde taken zien de
Lid-Staten erop toe dat de in artikel 2 bedoelde bepa
lingen en maatregelen worden nageleefd. Zij gaan daarbij
zo te werk, dat de normale visserijactiviteiten niet node
loos worden gehinderd. Zij zorgen er tevens voor dat niet
wordt gediscrimineerd wat betreft de keuze van de
sectoren en de vaartuigen die worden geïnspecteerd.

2. De personen die de verantwoording dragen voor
vissersvaartuigen, lokalen of transportvoertuigen die
worden geïnspecteerd, verlenen hun medewerking aan
inspecties overeenkomstig lid 1 .

Artikel 3

Artikel 5

1 . Ten einde de doeltreffendheid van de controle op de
visserijactiviteiten te verbeteren, besluit de Raad vóór 1
januari 1996 volgens de procedure van artikel 43 van het
Verdrag of, alsmede in hoeverre en wanneer er voor
communautaire vissersvaartuigen zal worden overgegaan
tot de installatie van een grond- of satellietsysteem voor
permanente positiebepaling dat gebruik maakt van satel
lietcommunicatie voor gegevenstransmissie.
2. Ten einde te kunnen beoordelen welke technologie
moet worden gebruikt en welke vaartuigen in bovenge
noemd systeem moeten worden opgenomen, voeren de
Lid-Staten in samenwerking met de Commissie vóór 30

juni 1995 een aantal proefprojecten uit. Daartoe dragen de
Lid-Staten er zorg voor dat er voor bepaalde categorieën
vissersvaartuigen uit de Gemeenschap een grond- of satel
lietsysteem voor permanente positiebepaling wordt geïn
stalleerd dat gebruik maakt van satellietcommunicatie
voor gegevenstransmissie.
De Lid-Staten kunnen tegelijkertijd proefprojecten
uitvoeren om het gebruik van systemen voor automatische
positieregistratie te evalueren.

3. Bij de uitvoering van de in lid 2 vermelde proefpro
jecten neemt de Lid-Staat van de vlag of van registratie de
nodige maatregelen om de door zijn vissersvaartuigen
doorgezonden of de van die vaartuigen ontvangen gege
vens in een computerbestand te registreren, ongeacht de
wateren waar die vaartuigen hun visserijactiviteiten uitoe
fenen of de haven waar zij zich bevinden.
Als de vissersvaartuigen van een Lid-Staat hun visserijacti
viteiten uitoefenen in wateren onder soevereiniteit of

Overeenkomstig de procedure van artikel 36 kunnen
nadere bepalingen voor de tenuitvoerlegging van de arti
kelen 2, 3 en 4 worden vastgesteld. Deze bepalingen
betreffen met name

a) de middelen ter identificatie van de officieel aange
stelde inspecteurs, van de inspectievaartuigen of van
andere soortgelijke hulpmiddelen die door een Lid
Staat bij de inspectie kunnen worden gebruikt ;
b) de door inspecteurs en door kapiteins van vissersvaar
tuigen te volgen procedure, wanneer een inspecteur
aan boord van een vissersvaartuig wil gaan ;
c) de door inspecteurs die aan boord van een vissersvaar
tuig zijn gegaan bij de inspectie van dat vaartuig, het
vistuig of de vangsten te volgen procedure ;
d) het door de inspecteurs na elke inspectie aan boord
van een vissersvaartuig op te maken verslag ;

e) de merktekens en andere middelen ter identificatie van
de vissersvaartuigen en het vistuig ;
f) de certificering van de kenmerken van vissersvaar
tuigen die verband houden met de uitoefening van
visserijactiviteiten ;
g) de registratie van de gegevens die verband houden met
de positie van de vissersvaartuigen en het doorzenden
van deze gegevens aan de Lid-Staten en aan de
Commissie ;

h) de regeling die voor onder de vlag van een derde land
varende vissersvaartuigen geldt inzake melding van de
verplaatsingen en van de visserijprodukten die aan
boord zijn.
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TITEL II

— de hoeveelheden van elke soort die zullen worden

aangevoerd.
Controle op de vangsten
Artikel 6

1 . Kapiteins van vissersvaartuigen uit de Gemeenschap
waarmee wordt gevist op een bestand of groep bestanden
houden een logboek van hun activiteiten bij waarin zij
met name vermelden welke hoeveelheden van elke soort

er gevangen en aan boord gehouden zijn, de datum en
plaats (statistisch vak van de ICES) van de vangsten en het
gebruikte type vistuig.
2.

De overeenkomstig lid 1 in het logboek te noteren

soorten zijn die waarvoor TAC's of quota zijn vastgesteld,
alsmede andere soorten die opgenomen zijn in lijsten
welke door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen worden vastgesteld op voorstel van de Commis
sie.

3 . Kapiteins van vissersvaartuigen uit de Gemeenschap
vermelden in hun logboek de op zee gevangen hoeveelhe
den, de datum en de plaats van deze vangsten ; voorts
vermelden zij welke de in lid 2 bedoelde soorten waren.
De over boord gezette hoeveelheden kunnen voor evalu
atiedoeleinden worden opgetekend.
4. Kapiteins van vissersvaartuigen uit de Gemeenschap
zijn vrijgesteld van de verplichtingen van de leden 1 en 3,
indien de totale lengte van hun vaartuig minder dan 10
meter bedraagt.
5. De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen op voorstel van de Commissie besluiten tot
andere vrijstellingen dan die welke vermeld zijn in lid 4.
6. Elke Lid-Staat voert steekproefsgewijs controles uit
op de activiteiten van vissersvaartuigen die vrijstellingen
genieten overeenkomstig de leden 4 en 5, ten einde erop
toe te zien dat deze vaartuigen de geldende communau
taire voorschriften naleven .

Hiertoe werkt elke Lid-Staat een bemonsteringsregeling
uit en zendt deze toe aan de Commissie . De resultaten

van de uitgevoerde controles worden op gezette tijden aan
de Commissie meegedeeld.

7. De kapiteins van vissersvaartuigen uit de Gemeen
schap registreren de krachtens de leden 1 en 3 vereiste
gegevens in een computerbestand of op papier.
8 . De nadere regels voor de tenuitvoerlegging van dit
artikel worden vastgesteld overeenkomstig de procedure
van artikel 36, waarbij in bepaalde specifieke gevallen ook
kan worden gekozen voor een andere geografische basis
dan het statistische vak van de ICES.

Artikel 7

1 . De kapitein van een vissersvaartuig uit de Gemeen
schap die gebruik wenst te maken van de aanvoerplaatsen
van een andere Lid-Staat dan die waarvan zijn vaartuig de
vlag voert, meldt de bevoegde autoriteiten van die Lid
Staat ten minste 2 uur van tevoren :

— de aanvoerplaats(en) en de vermoedelijke tijd van
aankomst ;

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde kapitein de gevraagde
gegevens niet meldt, kunnen de bevoegde autoriteiten
passende sancties treffen.
3. Overeenkomstig de procedure van artikel 36 kan de
Commissie bepaalde categorieën vissersvaartuigen uit de
Gemeenschap gedurende een beperkte en verlengbare
periode vrijstellen van de in lid 1 vermelde verplichting of
voorzien in een andere meldingstermijn, waarbij onder
andere rekening wordt gehouden met de afstand tussen de
visgronden, de aanvoerplaatsen en de havens waar de
betrokken vaartuigen zijn geregistreerd of op een lijst zijn
vermeld.
Artikel 8

1 . De kapitein van een vissersvaartuig uit de Gemeen
schap met een totale lengte van 10 meter of meer, of zijn
gemachtigde, dient telkens na een visreis binnen 48 uur
na de aanvoer een aangifte in bij de bevoegde autoriteiten
van de Lid-Staat waar de aanvoer plaatsvindt. De kapitein
is verantwoordelijk voor de juistheid van de aangifte,
waarop ten minste de hoeveelheden worden vermeld die
van elke in artikel 6, lid 2, bedoelde soort zijn aangevoerd,
alsmede de vangstplaats.
2. De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen op voorstel van de Commissie besluiten de in

lid 1 vermelde verplichting uit te breiden tot vaartuigen
met een totale lengte van minder dan 10 meter. Ook kan
de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
op voorstel van de Commissie besluiten vrijstellingen van
de in lid 1 vermelde verplichting te verlenen voor
bepaalde categorieën vaartuigen met een totale lengte van
10 meter of meer die specifieke visserijactiviteiten uitoefe
nen .

3. Elke Lid-Staat oefent steekproefsgewijs controles uit
op de activiteiten van vissersvaartuigen die vrijgesteld zijn
van de verplichtingen van lid 1 , ten einde erop toe te zien
dat deze vaartuigen de geldende communautaire voor
schriften naleven .

Hiertoe werkt elke Lid-Staat een bemonsteringsregeling
uit en zendt deze toe aan de Commissie. De resultaten

van de uitgevoerde controles worden op gezette tijden aan
de Commissie meegedeeld.

4. De nadere regels voor de tenuitvoerlegging van dit
artikel worden vastgesteld overeenkomstig de procedure
van artikel 36.

Artikel 9

1 . De visafslagen of de door de Lid-Staten gemachtigde
instanties onder de verantwoordelijkheid waarvan de in
een Lid-Staat aangevoerde visserijprodukten de eerste keer
op de markt worden gebracht, doen, bij de eerste verkoop,
aan de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat op het
grondgebied waarvan de produkten de eerste keer op de
markt worden gebracht een verkoopdocument toekomen
voor de juistheid waarvan genoemde instanties verant
woording schuldig zijn. Deze verantwoording is beperkt
tot de in lid 3 voorgeschreven informatie.
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2. Indien de in een Lid-Staat aangevoerde vissenjpro
dukten de eerste keer op de markt worden gebracht op
een andere wijze dan bepaald in lid 1 , worden die
produkten door de koper niet weggevoerd voordat bij de
bevoegde autoriteiten of de gemachtigde instanties van de
Lid-Staat op het grondgebied waarvan de betrokken
handeling heeft plaatsgevonden, een verkoopdocument is
ingediend. De koper is verantwoordelijk voor de juistheid
van de in het verkoopdocument vermelde gegevens als
voorgeschreven in lid 3.
3 . In de in de leden 1 en 2 bedoelde verkoopdocu
menten worden ten minste de volgende gegevens
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Dergelijke vrijstellingen mogen alleen worden toegekend
als de betrokken Lid-Staat een aanvaardbaar controlesys
teem heeft ingevoerd.

8. Een ieder die produkten koopt die nadien niet op de
markt worden gebracht maar enkel voor particulier
verbruik worden gebruikt, is vrijgesteld van de in lid 2
vermelde verplichtingen.

9. De nadere regels voor de tenuitvoerlegging van dit
artikel worden vastgesteld overeenkomstig de procedure
van artikel 36.

vermeld :

— voor alle soorten, in voorkomend geval, de individuele
maat of het individuele gewicht, de klasse, de aanbie
dingsvorm en de versheid ;
— de prijs en de hoeveelheid bij eerste verkoop voor elke
soort en, in voorkomend geval, op basis van indivi
duele maat of individueel gewicht, aanbiedingsvorm
en versheid ;

— in voorkomend geval, de bestemming van uit de
markt genomen produkten (bijprodukten, menselijk
verbruik, uitgestelde verkoop) ;
— de naam van de koper en van de verkoper ;
— de plaats en de datum van de verkoop.
4. Deze verkoopdocumenten worden overeenkomstig
de wetgeving van de Lid-Staat van aanvoer op zodanige
wijze en onder zodanige verkoopvoorwaarden opgesteld
en doorgestuurd dat zij de volgende gegevens bevatten :
— de uitwendige kentekens en de naam van het vissers
vaartuig dat de betrokken produkten heeft aange
voerd ;

— de naam van de reder of de naam van de kapitein ;
— de haven en de datum van aanvoer.

5. De in lid 1 vermelde verkoopdocumenten worden
binnen 48 uur na de verkoop per computer of schriftelijk

toegezonden aan de bevoegde autoriteiten of andere door
de Lid-Staat gemachtigde instanties.
6. De bevoegde autoriteiten bewaren een afschrift van
elk verkoopdocument gedurende één jaar vanaf het begin
van het jaar dat volgt op het jaar waarin de aan die autori
teiten verstrekte gegevens zijn geregistreerd.
7. De Commissie kan overeenkomstig de procedure
van artikel 36 vrijstelling verlenen van de verplichting om
de bevoegde autoriteiten of andere gemachtigde instanties
van de Lid-Staat het verkoopdocument voor te leggen
voor visserijprodukten die zijn aangevoerd met bepaalde
categorieën vissersvaartuigen uit de Gemeenschap met
een totale lengte van minder dan 10 meter.

Artikel 10

1 . a) Op vissersvaartuigen die de vlag voeren van of gere
gistreerd zijn in een derde land en die visserijactivi
teiten mogen uitvoeren in de maritieme wateren
onder soevereiniteit of jurisdictie van een Lid-Staat,
moet een logboek worden bijgehouden waarin de in
artikel 6 genoemde gegevens worden vermeld.
b) Iedere Lid-Staat ziet erop toe dat de kapitein van
een vissersvaartuig dat de vlag voert van of geregi
streerd is in een derde land, of diens gemachtigde,
bij aanvoer bij de autoriteiten van de Lid-Staat
waarvan hij de aanvoerplaatsen gebruikt een
aangifte indient voor de juistheid waarvan in de
eerste plaats de kapitein of diens gemachtigde
verantwoordelijk is en waarin de aangevoerde
hoeveelheden, alsmede de datum en de plaats van
elke vangst worden vermeld.
c) De kapitein van een vissersvaartuig dat de vlag voert
van of geregistreerd is in een derde land deelt de
bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat waarvan hij
de aanvoerplaatsen wenst te gebruiken ten minste
72 uur tevoren zijn tijd van aankomst in de
aanvoerhaven mee.

Hij mag niet lossen als de bevoegde autoriteiten van
de betrokken Lid-Staat de ontvangst van de vooraf
gaande kennisgeving niet hebben bevestigd.
De Lid-Staten stellen voor het bepaalde onder dit
punt c) nadere uitvoeringsbepalingen vast, die de
Commissie ter kennis worden gebracht.
2. Overeenkomstig de procedure van artikel 36 kan de
Commissie bepaalde categorieën vissersvaartuigen uit
derde landen gedurende een beperkte en verlengbare
periode vrijstellen van de in lid 1 , onder c), vermelde
verplichting of voorzien in een andere meldingstermijn,
waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de
afstand tussen de visgronden, de aanvoerplaatsen en de
havens waar de betrokken vaartuigen zijn geregistreerd of
op een lijst zijn vermeld.

3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 geldt onverminderd
de bepalingen in visserijovereenkomsten tussen de
Gemeenschap en bepaalde derde landen.
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Artikel 11
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autoriteiten toe de juistheid van de in dit lid voorge
schreven gegevens te verifiëren.

1 . Onverminderd de artikelen 7, 8 en 9 doet de kapi
tein van een vissersvaartuig uit de Gemeenschap dat

3. De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om de
juistheid van de krachtens de leden 1 en 2 ontvangen
gegevens te verifiëren en stellen, in voorkomend geval, de

— vangsten uit een bestand of groep bestanden waarvoor
een TAC of quotum geldt, overlaadt op een ander
vaartuig, hierna „ontvangend vaartuig" te noemen,
ongeacht de plaats van overlading, of

van de verificatie.

— dergelijke vangsten rechtstreeks buiten het grondge
bied van de Gemeenschap aanvoert,

vaartuig dat de vlag voert van of geregistreerd is in een

Lid-Staat of Lid-Staten waar het ontvangende en het over

ladende vissersvaartuig zijn geregistreerd of waarvan zij de
vlag voeren, in kennis van deze gegevens en van de uitslag
4.

De leden 2 en 3 gelden ook voor een ontvangend

derde land.

bij het overladen of de aanvoer aan de Lid-Staat waarvan
zijn vaartuig de vlag voert of waar het is geregistreerd,
mededeling van de betrokken soorten en hoeveelheden,
alsmede van de datum van overlading of aanvoer en de
vangstplaats onder verwijzing naar de kleinste zone waar
voor een TAC of quotum is vastgesteld.
2. Uiterlijk 24 uur vóór het begin en eveneens na
afloop van een overlading of een reeks overladingen in

Artikel 12

Als de overlading of de aanvoer naar verwachting meer
dan vijftien dagen na de vangst zal plaatsvinden, worden
de in de artikelen 8 en 1 1 bedoelde gegevens uiterlijk vijf
tien dagen na de vangst gemeld aan de bevoegde autori
teiten van de Lid-Staat van de vlag of van registratie.

een haven of in de maritieme wateren die onder de

soevereiniteit of de jurisdictie van een Lid-Staat vallen,
doet de kapitein van het ontvangende vaartuig de
bevoegde autoriteiten van deze Lid-Staat mededeling van
de hoeveelheden aan boord van zijn vaartuig die zijn
gevangen uit een bestand of groep bestanden waarvoor
een TAC of quotum geldt.
De kapitein van het ontvangende vaartuig bewaart de
gegevens over de op zijn vaartuig overgeladen hoeveel
heden die zijn gevangen uit een bestand of groep
bestanden waarvoor een TAC of quotum geldt en over de
datum waarop en het vaartuig waardoor deze hoeveel
heden op zijn vaartuig zijn overgeladen. Aan deze
verplichting wordt geacht te zijn voldaan door bewaring
van de kopieën van de aangiften van overlading die zijn
afgegeven overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen
inzake de registratie van gegevens over de visvangst van

Artikel 13

1 . Alle niet verwerkte of aan boord verwerkte visserij
produken die in de Gemeenschap worden aangevoerd of
ingevoerd en die naar een andere plaats dan de aanvoer
plaats of invoerplaats worden vervoerd, gaan vergezeld van
een door de vervoerder opgesteld document totdat de
eerste verkoop heeft plaatsgevonden.
2.

In dit document worden vermeld :

a) de oorsprong van de partij (naam en uitwendige kente
kens van het vaartuig),
b) de plaats van bestemming van de partij(en) en de
middelen ter identificatie van het gebruikte vervoer
middel,

de Lid-Staten.

c) de hoeveelheden vis (in kilo's verwerkt gewicht) van
De kapitein van het ontvangende vaartuig geeft deze
gegevens binnen 24 uur na afloop van een overlading of
een reeks overladingen door aan bovenbedoelde bevoegde
autoriteiten.

elke vervoerde soort, de naam van de ontvanger, de
plaats en de datum van lading.

3. Iedere vervoerder draagt er zorg voor dat het in lid 1
genoemde document ten minste alle in lid 2 geëiste gege
vens bevat.

De kapitein van het ontvangende vaartuig bewaart tevens
de gegevens over de door zijn vaartuig op een derde vaar
tuig overgeladen hoeveelheden die zijn gevangen uit een
bestand of groep bestanden waarvoor een TAC of quotum
geldt, en stelt de bovenbedoelde bevoegde autoriteiten
uiterlijk 24 uur tevoren in kennis van een degelijke over
lading. Na de overlading stelt de kapitein de bovenbe
doelde bevoegde autoriteiten in kennis van de overge
laden hoeveelheden.

De kapiteins van het ontvangende vaartuig en van het
hierboven bedoelde derde vaartuig staan de bevoegde

4. De vervoerder wordt vrijgesteld van de in lid 1
bedoelde verplichting indien

a) het in lid 1 vermelde document wordt vervangen door
een afschrift van een van de in de artikelen 8 of 10

bedoelde aangiften betreffende de vervoerde hoeveel
heden,
of indien

b) het in lid 1 vermelde document wordt vervangen door
een afschrift van document T 2 M waarin de oorsprong
van de vervoerde hoeveelheden aangegeven is.
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5. De bevoegde autoriteiten van een Lid-Staat kunnen
ontheffingen van de in lid 1 bedoelde verplichting toe

Artikel 15

staan indien de hoeveelheden vis binnen het eigenlijke

1 . Iedere Lid-Staat meldt de Commissie per computer
vóór de vijftiende van elke maand de hoeveelheden die in
de voorafgaande maand zijn aangevoerd uit elk bestand of
elke groep bestanden waarvoor een TAC of quotum geldt,
alsmede de op grond van de artikelen 11 en 12 ontvangen

havengebied of over een afstand van ten hoogste 20 km
van de aanvoerplaats worden vervoerd.
6. Iedere Lid-Staat oefent op zijn grondgebied steek
proefsgewijze controles uit ten einde zich ervan te verge
wissen dat de verplichtingen van dit artikel worden nage
leefd.
7.

De Lid-Staten coördineren hun controleactiviteiten

opdat de inspectie zo doelmatig mogelijk en met zo min

mogelijk kosten wordt uitgevoerd. Hiertoe oefenen de
Lid-Staten met name toezicht uit op goederenverkeer
waarbij volgens hun informatie mogelijk sprake is van
transacties die in strijd zijn met de communautaire wetge
ving.

gegevens.

In de mededeling aan de Commissie wordt de plaats van
de vangsten als bedoeld in de artikelen 6 en 8, alsmede de
nationaliteit van de betrokken vissersvaartuigen vermeld.
Iedere Lid-Staat verstrekt de Commissie, voor de soorten

waarvoor vissersvaartuigen varend onder de vlag van of
geregistreerd in die Lid-Staat geacht worden het quotum,
de toewijzing of het beschikbare gedeelte van die Lid
Staat voor 70 % te hebben opgebruikt, de prognoses voor
het verbruik van de toegewezen hoeveelheden met opgave
van de datum waarop die naar verwachting volledig zullen
zijn opgebruikt.

Artikel 14

1.

De Lid-Staten dragen er zorg voor dat alle aanvoer

in een Lid-Staat als bedoeld in de artikelen 8, 9 en 10

wordt geregistreerd. Daartoe kunnen de Lid-Staten eisen
dat de aanvoer de eerste keer via de veiling op de markt
wordt gebracht.
2. Wanneer de aanvoer overeenkomstig artikel 9, lid 2,
de eerste keer niet via de veiling op de markt wordt

De Lid-Staten verstrekken de Commissie, op haar
verzoek, gedetailleerder of vaker gegevens dan in dit lid is
bepaald, wanneer de vangsten uit bestanden of groepen
bestanden waarvoor een TAC of quotum geldt, het niveau
van de TAC of van het quotum bijna hebben bereikt.

2. De Commissie houdt de mededelingen die zij op
grond van dit artikel heeft ontvangen, per computer ter
beschikking van de Lid-Staten.

gebracht, vergewissen de Lid-Staten zich ervan dat de

3.

betrokken hoeveelheden aan de visafslagen of aan de
andere door de Lid-Staten gemachtigde instanties worden
meegedeeld.

de in lid 1 vastgestelde termijn voor het doorgeven van de
maandelijkse vangstgegevens niet is nagekomen, kan zij
van haar kant de datum vaststellen waarop ten gevolge
van de vangsten uit een bestand of groep bestanden waar
voor een quotum of een andere kwantitatieve beperking
geldt en die zijn verricht door vissersvaartuigen die de
vlag van deze Lid-Staat voeren of in deze Lid-Staat zijn
geregistreerd, het quotum, de toewijzing of het beschik

3. Voor gegevens over aanvoer door bepaalde catego
rieën vaartuigen die onder de in de artikelen 7 en 8

bedoelde afwijkingen vallen of over aanvoer in havens die
niet over de nodige administratieve middelen beschikken
om de aanvoer te registreren, kan, wanneer een Lid-Staat
de Commissie daarom verzoekt, binnen twaalf maanden

vanaf de inwerkingtreding van deze verordening, vrijstel
ling worden verkregen van de verplichting om deze gege
vens te verwerken. Vrijstelling kan worden toegestaan
indien de registratie van de gevraagde gegevens de natio
nale autoriteiten moeilijkheden zou opleveren die niet in

verhouding staan tot de totale aanvoer en indien de
aangevoerde soorten plaatselijk worden verkocht. Elke
Lid-Staat stelt een lijst op van havens en vaartuigen die
voor een dergelijke vrijstelling in aanmerking komen, en

bare gedeelte van deze Lid-Staat wordt geacht voor 70 %
te zijn opgebruikt, alsmede de vermoedelijke datum
waarop het quotum, de toewijzing of het beschikbare
gedeelte wordt geacht volledig te zijn opgebruikt.

4.

ramingen toe.

Iedere Lid-Staat meldt de Commissie per computer

vóór het einde van de eerste maand van elk kwartaal

welke hoeveelheden van andere dan de in lid 1 bedoelde

bestanden in het voorafgaande kwartaal zijn aangevoerd.

deelt deze aan de Commissie mee.

4. Een Lid-Staat die in aanmerking komt voor de in lid
3 genoemde afwijking werkt een bemonsteringsregeling
uit om de omvang te ramen van de hoeveelheden die
aangevoerd worden in de bedoelde havens. Deze regeling
moet door de Commissie worden goedgekeurd voordat
een afwijking wordt toegepast. De Lid-Staat zendt de
Commissie op gezette tijden de resultaten van zijn

Wanneer de Commissie constateert dat een Lid-Staat

Artikel 16

1.

Onverminderd artikel 15, verstrekken de Lid-Staten

desgevraagd aan de belanghebbende Lid-Staat de gegevens
over de door vissersvaartuigen die de vlag voeren van of
geregistreerd zijn in die Lid-Staat, in hun havens of onder
hun jurisdictie vallende wateren aangevoerde, te koop
aangeboden of overgeladen visserijprodukten uit een
bestand of een groep bestanden waarvoor een aan die
Lid-Staat toegewezen quotum geldt.
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Deze informatie bestaat uit de naam en de uitwendige
kentekens van het betrokken vaartuig, de door dit vaartuig
aangevoerde, te koop aangeboden of overgeladen hoeveel
heden vis per bestand of groep bestanden, alsmede de
datum en de plaats van aanvoer, aanbod tot eerste verkoop
of overlading. Deze gegevens worden doorgegeven binnen
vier werkdagen na het verzoek van de belanghebbende
Lid-Staat of binnen een andere termijn die door deze
Lid-Staat of de Lid-Staat van aanvoer wordt bepaald.
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vens gespecificeerd per derde land en per bestand, onder
verwijzing naar het kleinste statistische vak dat voor de
visserijactiviteiten in kwestie is vastgesteld.
De vangsten op volle zee worden meegedeeld onder
verwijzing naar het kleinste statistische vak dat is vastge
steld bij het internationale verdrag dat geldt voor de plaats
van de vangst en per soort of groep soorten van alle
bestanden waarop de visserijactiviteiten in kwestie betrek
king hebben.

2. Tegelijk met de mededeling van deze informatie aan
de Lid-Staat waar het betrokken vaartuig is geregistreerd,
verstrekt de Lid-Staat waar de aanvoer, het aanbod tot

eerste verkoop of de overlading heeft plaatsgevonden, de
bovenbedoelde gegevens desgevraagd aan de Commissie.

3. Ieder jaar vóór 1 oktober stelt de Commissie de
gegevens die zij op grond van dit artikel ontvangt, ter
beschikking van de Lid-Staten.

Artikel 19

Artikel 17

1 . De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen voor de
controle op de vangsten van hun vissersvaartuigen in de
wateren onder soevereiniteit of jurisdictie van derde
landen en op volle zee, alsmede voor de verificatie en
registratie van de overladingen en de aanvoer van de
betrokken vangsten.
2. De controle- en verificatiemaatregelen waarborgen
dat de volgende voor de reders en/of kapiteins van de
vissersvaartuigen geldende verplichtingen worden nageko

1 . Om te waarborgen dat de verplichtingen van de arti
kelen 3, 6, 8, 9, 10, 14 en 17 worden nagekomen, stelt
iedere Lid-Staat een validatieregeling in die met name
voorziet in vergelijkende controles ter verificatie van de

gegevens die het resultaat zijn van bedoelde verplichtin
gen.

2. Ter vergemakkelijking van deze controles legt iedere
Lid-Staat een geautomatiseerd gegevensbestand aan
waarin de in lid 1 bedoelde gegevens worden opgeslagen.

men :

— de vissersvaartuigen moeten een logboek aan boord
hebben waarin de kapitein de vangsten registreert,
— bij aanvoer in de havens van de Gemeenschap moet
een aanvoeraangifte worden ingediend bij de bevoegde
autoriteiten van de Lid-Staat van aanvoer,

— de gegevens over elke overlading van vis op vissers
vaartuigen van derde landen en over rechtstreekse
aanvoer in derde landen moeten worden meegedeeld
aan de Lid-Staat van de vlag.

3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 geldt onverminderd
de bepalingen in de visserijovereenkomsten tussen de
Gemeenschap en derde landen en in internationale
verdragen waarbij de Gemeenschap partij is.

Artikel 18

1,

Vóór het einde van de eerste maand van elk kwartaal

van het kalenderjaar doet iedere Lid-Staat de Commissie
per computer mededeling van de in het voorafgaande
kwartaal aangevoerde en in de in artikel 17 bedoelde
wateren gevangen hoeveelheden, alsmede van alle gege
vens die zijn ontvangen op grond van artikel 17, lid 2.
2. Wat de vangsten in de wateren van derde landen
betreft, worden de op grond van lid 1 meegedeelde gege

De Lid-Staten kunnen gedecentraliseerde gegevensbe
standen aanleggen, op voorwaarde dat deze bestanden en
de procedures voor het verzamelen en opslaan van de
gegevens worden gestandaardiseerd, zodat zij over het
gehele grondgebied van de Lid-Staat vergelijkbaar zijn.
3. Wanneer een Lid-Staat voor het geheel of een deel
van zijn visserijactiviteiten niet onmiddellijk aan de bepa
lingen van lid 2 kan voldoen, kan de Commissie op
verzoek van de betrokken Lid-Staat overeenkomstig de
procedure van artikel 36 besluiten een overgangsperiode
van ten hoogste drie jaar vanaf de inwerkingtreding van
deze verordening toe te staan.

4. Een Lid-Staat waaraan dergelijke ontheffingen zijn
verleend, houdt gedurende drie jaar met behulp van een
niet-geautomatiseerd documentatiesysteem de in lid 1
bedoelde gegevens bij en werkt een door de Commissie
goedgekeurde bemonsteringsregeling uit, opdat de juist
heid van de gegevens ter plaatse kan worden geverifieerd.
De Commissie kan zelf verificaties ter plaatse uitvoeren
om de doeltreffendheid van de bemonsteringsregeling te
beoordelen .

5. In de twaalf maanden na de inwerkingtreding van
deze verordening dient iedere Lid-Staat bij de Commissie
een verslag in over de wijze waarop de gegevens verza

meld en gecontroleerd zijn, en over de mate van hun
betrouwbaarheid. In samenwerking met de Lid-Staten
maakt de Commissie een samenvatting van deze versla
gen, die zij vervolgens aan de Lid-Staten toezendt.
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TITEL IV

6. De nadere regels voor de tenuitvoerlegging van dit
artikel worden vastgesteld overeenkomstig de procedure
van artikel 36 .

Regulering en sluiting van de visserij
Artikel 21

TITEL III

Controle op het gebruik van vistuig
Artikel 20

1 . Alle vangsten die aan boord van een vissersvaartuig
uit de Gemeenschap worden gehouden, moeten aan de
eisen die in Verordening (EEG) nr. 3094/86 van de Raad
van 7 oktober 1986 houdende technische maatregelen
voor de instandhouding van de visbestanden (') worden
gesteld met betrekking tot de samenstelling naar soort
voor het net dat dit vaartuig aan boord heeft.

De aan boord zijnde netten die niet worden gebruikt,
moeten zo zijn geborgen dat zij niet direct kunnen
worden gebruikt, dat wil zeggen dat
a) netten, gewichten en dergelijk tuig moeten worden
losgemaakt van de borden en van de trek- of sleepka
bels en trek- of sleeptouwen,

b) netten die zich op of boven het dek bevinden, stevig
moeten worden vastgemaakt aan de bovenbouw.
2. Indien voor vangsten die aan boord van een vissers
vaartuig uit de Gemeenschap worden gehouden, gedu
rende dezelfde visreis netten met verschillende mini

mummaaswijdtes zijn gebruikt, wordt de samenstelling
naar soort berekend voor elk van de onder uiteenlopende
omstandigheden gevangen gedeelten van de vangst.
Verandering van de voorheen gebruikte maaswijdte,
evenals de samenstelling van de zich op het ogenblik van
die verandering aan boord bevindende vangst, worden
daartoe steeds opgetekend in het logbpek en de aanvoer
aangifte. In specifieke gevallen worden overeenkomstig de
procedure van artikel 36 nadere voorschriften vastgesteld
voor het aan boord bijhouden van een opslagschema
waarin naar soort van de verwerkte produkten wordt
aangegeven waar deze zich in het ruim bevinden.

1 . Alle hoeveelheden die door vaartuigen uit de
Gemeenschap zijn gevangen uit een bestand of groep
bestanden waarvoor quota gelden, worden ongeacht de
plaats van aanvoer in mindering gebracht op het quotum
waarover de Lid-Staat van de vlag voor dat bestand of die
groep bestanden beschikt.
2. Iedere Lid-Staat stelt de datum vast waarop, ten
gevolge van de vangsten uit een bestand of groep
bestanden waarvoor quota gelden en die zijn verricht door
vissersvaartuigen die de vlag voeren van of geregistreerd
zijn in die Lid-Staat, het quotum van die Lid-Staat voor

dat bestand of die groep bestanden wordt geacht volledig
te zijn opgebruikt. Hij vaardigt met ingang van die datum
een voorlopig verbod uit op de visserij op dat bestand of
die groep bestanden door de betrokken vaartuigen,
alsmede op het aan boord houden, overladen en
aanvoeren van de hoeveelheden welke na die datum zijn
gevangen, en stelt voorts vast tot welke datum het over
laden en de aanvoer of de laatste vangstaangiften zijn
toegestaan. Deze maatregel wordt onverwijld meegedeeld
aan de Commissie, die de overige Lid-Staten hiervan in
kennis stelt.

3 . Na ontvangst van een mededeling uit hoofde van lid
2 of op eigen initiatief stelt de Commissie op grond van
de beschikbare gegevens de datum vast waarop voor een
bestand of een groep bestanden, ten gevolge van de vang
sten waarvoor een TAC, een quotum of een andere kwan
titatieve beperking geldt en die zijn verricht door vissers
vaartuigen die de vlag voeren van of geregistreerd zijn in
een Lid-Staat, het quotum, de toewijzing of het beschik
bare gedeelte van deze Lid-Staat of, in voorkomend geval,
van de Gemeenschap, wordt geacht volledig te zijn opge
bruikt.

Bij haar evaluatie van de in de eerste alinea bedoelde situ
atie licht de Commissie de betrokken Lid-Staten in over

de verwachtingen met betrekking tot de sluiting van de
visserij naar aanleiding van de volledige benutting van een
TAC.

3.

Op grond van een verslag van de Commissie kan de

Raad onverminderd de leden 1 en 2 op voorstel van de
Commissie met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen besluiten dat :

a) geen enkel vissersvaartuig uit de Gemeenschap dat aan
bepaalde vormen van visserij deelneemt, gedurende
een bepaalde visreis netten van verschillende mini
mum-maaswijdtes aan boord mag hebben ;
b) voor het gebruik van netten van verschillende maas
wijdte bij specifieke vormen van visserij bijzondere
voorschriften gelden.
(') PB nr. L 288 van 11 . 10. 1986, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3034/92 (PB nr. L 307
van 23. 10. 1992, blz. 1 ).

Vissersvaartuigen uit de Gemeenschap beëindigen de
visserij op een bestand of een groep bestanden waarvoor
een quotum of TAC geldt op de datum waarop het aan
die Lid-Staat toegewezen quotum of de TAC voor het
betrokken bestand of de betrokken groep bestanden
worden geacht volledig te zijn opgebruikt ; deze vaar
tuigen mogen na die datum gevangen hoeveelheden uit
het betrokken bestand of de betrokken groep bestanden
ook niet meer aan boord houden, overladen of laten over
laden, aanvoeren of laten aanvoeren.

4. Wanneer de Commissie de visserijactiviteiten over
eenkomstig lid 3, eerste alinea, heeft laten beëindigen
omdat de TAC, het quotum, de toewijzing of het beschik

bare gedeelte van de Gemeenschap volledig zou zijn
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opgebruikt, en wanneer aan het licht komt dat een Lid
Staat het quotum, de toewijzing of het gedeelte waarover
hij voor het betrokken bestand of de betrokken groep
bestanden beschikt in feite niet volledig heeft opgebruikt,
zijn de volgende bepalingen van toepassing.

— de mate van overschrijding,
— de eventuele overschrijdingen die in het voorgaande
jaar plaatsvonden met betrekking tot hetzelfde
bestand,

— de biologische situatie van het betrokken bestand.

Indien een Lid-Staat nadeel heeft ondervonden doordat er

een vangstverbod is opgelegd voordat het quotum van
deze Lid-Staat volledig was opgebruikt en indien dit
nadeel niet is opgeheven door toepassing van artikel 9, lid
2, van Verordening (EEG) nr. 3760/92, worden er overeen
komstig de procedure van artikel 36 maatregelen
getroffen om het geleden nadeel op passende wijze onge
daan te maken. Deze maatregelen kunnen inhouden dat
er een korting wordt toegepast voor de Lid-Staat die zijn
quotum, zijn toewijzing of zijn gedeelte heeft overschre
den, waarna de betrokken hoeveelheden op passende
wijze worden toegewezen aan de Lid-Staten waarvan de
visserij is gesloten voordat hun quota volledig waren
opgebruikt. Bij de kortingen en de daarop volgende
toewijzingen wordt bij voorrang rekening gehouden met
de soorten en de zones waarvoor de jaarlijkse quota,
toewijzingen of beschikbare gedeelten werden vastgesteld.
Deze kortingen en toewijzingen kunnen plaatsvinden in
het jaar waarin het nadeel is ontstaan of in de loop van
het daaropvolgende jaar of de daaropvolgende jaren.
De nadere regels voor de tenuitvoerlegging van dit lid,
met name de wijze waarop de betrokken hoeveelheden
worden bepaald, worden vastgesteld overeenkomstig de
procedure van artikel 36.
Artikel 22

TITEL V

Inspectie en controle van bepaalde maatregelen ter
verbetering en aanpassing van de structuur van de
visserijsector, met inbegrip van de aquacultuur
Artikel 24

Om de naleving te waarborgen van de doelstellingen en
strategieën die de Raad heeft vastgesteld overeenkomstig
artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 3760/92, en met
name van de kwantitatieve doelstellingen inzake de
vangstcapaciteit van de vissersvloten uit de Gemeenschap
en de aanpassing van hun activiteiten, voert iedere Lid
Staat op zijn grondgebied en in de maritieme wateren

onder zijn soevereiniteit of jurisdictie regelmatig controles
uit bij al degenen die bij de verwezenlijking van deze
doelstellingen betrokken zijn.
Artikel 25

1 . Iedere Lid-Staat stelt bepalingen vast om na te gaan
of de in artikel 24 bedoelde doelstellingen worden nage
leefd. In dat verband worden met name op de volgende
gebieden technische controles uitgevoerd :
a) herstructurering, vernieuwing en modernisering van de

1 . Indien de bevoegde autoriteiten van een Lid-Staat
constateren dat een visserevaartuig uit de Gemeenschap
de voorschriften van deze verordening ernstig of herhaal
delijk heeft overtreden, kan de Lid-Staat van de vlag ten
aanzien van het betrokken vaartuig extra controlemaatre
gelen treffen.

b) aanpassing van de vangstcapaciteit door tijdelijke stil
legging of definitieve beëindiging van de activiteiten
van vissersvaartuigen,

2.
De Lid-Staat van de vlag doet de Commissie en de
overige Lid-Staten mededeling van de naam en de
uitwendige kentekens van het vaartuig ten aanzien
waarvan de extra controlemaatregelen zijn genomen.

d) beperkingen ten aanzien van de vorm en het aantal
vistuigen, alsmede ten aanzien van de wijze waarop het
vistuig wordt gebruikt,

vissersvloot,

c) beperking van de activiteiten van bepaalde vissersvaar
tuigen,

e) ontwikkeling van de aquacultuur en van de kustgebie
den.

Artikel 23
1.

Wanneer de Commissie vaststelt dat een Lid-Staat

zijn quotum, toewijzing of beschikbare gedeelte van een
bestand of groep bestanden heeft overschreden, past zij
kortingen toe op het quotum, de toewijzing of het
beschikbare gedeelte waartoe de Lid-Staat die teveel heeft
gevist jaarlijks toegang heeft. Het besluit tot deze
kortingen wordt genomen overeenkomstig de procedure

2. Onverminderd artikel 169 van het Verdrag kan de
Commissie, wanneer zij heeft geconstateerd dat een Lid
Staat de bepalingen van lid 1 niet is nagekomen, aan de
Raad voorstellen doen voor de aanneming van passende
algemene maatregelen. De Raad besluit met gekwalifi
ceerde meerderheid van stemmen .

Artikel 26

van artikel 36.

2. Overeenkomstig de beheersdoelstellingen en
-strategieën van artikel 8 van Verordening (EEG) nr.
3760/92 stelt de Raad op voorstel van de Commissie met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen een kortingre
geling vast ; daarbij houdt hij bij voorrang rekening met
de volgende parameters :

1 . Nadere regels voor de tenuitvoerlegging van artikel
25 kunnen worden vastgesteld overeenkomstig de proce
dure van artikel 36, met name wat betreft

a) de controle op het motorvermogen van de vissersvaar
tuigen,

b) de controle op de tonnage van de vissersvaartuigen,
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c) de controle op de stilligperiode van de vissersvaartui
gen,

d) de controle op de kenmerken van het vistuig en het
aantal vistuigen per vissersvaartuig.

2. Deze controles hebben met name betrekking op de
technische aspecten van de toepassing van :
a) de handelsnormen, met name de minimummaten ;

b) de prijsregeling, met name

2. De Lid-Staten verstrekken de Commissie onverwijld
de gegevens over de toegepaste controlemethodes,

— het uit de handel nemen van produkten voor
andere doeleinden dan menselijke consumptie,
— de opslag en/of de verwerking van de uit de handel
genomen produkten.

alsmede de naam en het adres van de instanties die met

deze controles zijn belast.
Artikel 27

1 . Ter vergemakkelijking van de in artikel 25 bedoelde
controles stelt iedere Lid-Staat een validatieregeling in, die
met name voorziet in vergelijkende controles ter verifi
catie van de gegevens die betrekking hebben op de
vangstcapaciteit en de visserijactiviteiten van de vloot en
die onder meer zijn vermeld in :

— het logboek bedoeld in artikel 6 ;
— de aanvoeraangifte bedoeld in artikel 8 ;
— het gegevensbestand inzake de vissersvaartuigen van
de Gemeenschap bedoeld in Verordening (EEG) nr.
163/89 van de Commissie (').
2. De Lid-Staten leggen te dien einde geautomatiseerde
gegevensbestanden aan met relevante informatie over de
vangstcapaciteit en de visserijactiviteiten van de vloot, of
zij vullen dergelijke bestanden aan als deze reeds bestaan.
3.
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De Lid-Staten vergelijken de documenten betreffende de
eerste verkoop op de markt van de hoeveelheden bedoeld

in artikel 9 met de aangevoerde hoeveelheden waarop die
documenten betrekking hebben, waarbij met name wordt
gelet op het gewicht.
3. De Lid-Staten delen de Commissie de gegevens mee
over de vastgestelde controlemaatregelen, de bevoegde
controleautoriteiten, het type geconstateerde overtre
dingen en de naar aanleiding daarvan getroffen maatrege
len.

De Commissie, de bevoegde autoriteiten van de Lid
Staten en de ambtenaren en andere functionarissen

mogen de uit hoofde van dit artikel ontvangen informatie
niet bekendmaken, aangezien deze onder het beroepsge
heim valt.

4. Dit artikel laat de nationale bepalingen betreffende
de geheimhouding bij gerechtelijke procedures onverlet.

De in artikel 19, leden 3 tot en met 5, vermelde
TITEL VII

maatregelen zijn van toepassing.
4. De nadere voorschriften voor de tenuitvoerlegging
van dit artikel worden vastgesteld overeenkomstig de
procedure van artikel 36.

Uitvoering en verificatie van de controle
Artikel 29

TITEL VI

Inspectie en controle van bepaalde maatregelen in
verband met de gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector visserijprodukten
Artikel 28

1 . Om de naleving te waarborgen van de technische
aspecten van de regelingen in verband met de maatre
gelen die zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende

een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector visserijprodukten en produkten van de aquacul
tuur (2) verricht iedere Lid-Staat op zijn grondgebied regel
matig controles bij al degenen die bij de toepassing van
deze maatregelen betrokken zijn.
(') PB nr. L 20 van 25. 1 . 1989, blz. 5.
(2) PB nr. L 388 van 31 . 12. 1992 blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1891 /93 (PB nr. L 172
van 15.-7. 1993, blz. 1).

1 . De Commissie verifieert de toepassing van deze
verordening door de Lid-Staten door het bestuderen van
documenten en het afleggen van bezoeken ter plaatse. De
Commissie kan besluiten of zij het noodzakelijk acht
verificaties te verrichten zonder kennisgeving vooraf.

Met het oog op het afleggen van bezoeken ter plaatse,
stelt de Commissie voor haar inspecteurs een schriftelijk
mandaat op waarin hun bevoegdheden en het doel van
hun missies worden aangegeven.

2.

Wanneer dit door de Commissie noodzakelijk wordt

geacht, kunnen haar inspecteurs aanwezig zijn bij de
controles en inspecties die door de nationale controle
diensten worden uitgevoerd. In het kader van deze missies
legt de Commissie passende contacten met de Lid-Staten
zodat waar mogelijk een wederzijds aanvaardbaar inspec
tieprogramma kan worden opgesteld.

a) De Lid-Staten verlenen de Commissie hun mede
werking bij de uitvoering van haar taken. De Lid
Staten treffen met name de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat aan de inspectiemissies geen
ruchtbaarheid wordt gegeven waardoor de inspecties en
controles kunnen worden geschaad.
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Wanneer de Commissie of de door haar gemachtigde
ambtenaren in de uitvoering van hun taak worden
belemmerd, stellen de betrokken Lid-Staten de
Commissie de middelen ter beschikking om haar actie

tot een goed einde te brengen en bieden zij de inspec
teurs de gelegenheid de specifieke controlewerkzaam

om de uitvoering van de controle door die Lid-Staat te
verbeteren.

4. In het kader van inspectiemissies vanuit de lucht, op
zee of aan wal mogen de gemachtigde inspecteurs geen
controles uitoefenen op natuurlijke personen.

heden te evalueren .

b) Indien de omstandigheden ter plaatse de in het kader
van het oorspronkelijke inspectieprogramma beoogde
inspecties en controles onmogelijk maken, wijzigen de
inspecteurs van de Commissie, in overleg met en met
toestemming van de bevoegde nationale controle
dienst, de oorspronkelijk geplande inspecties en
controles.

c) In het kader van inspecties op zee of vanuit de lucht
waarbij de bevoegde nationale diensten andere priori
taire taken hebben uit te voeren, met name op het
gebied van de landsverdediging en de veiligheid op
zee, behouden de autoriteiten van de Lid-Staat het
recht om de inspecties waarbij de Commissie voorne

mens was aanwezig te zijn, uit te stellen of anders in te
richten. In dergelijke gevallen verleent de betrokken
Lid-Staat de Commissie zijn medewerking om andere
regelingen te treffen.
In geval van inspecties op zee of vanuit de lucht is
alleen de gezagvoerder van het vaartuig of het vliegtuig
verantwoordelijk voor de inspectiewerkzaamheden, met
inachtneming van de verplichting van zijn autoriteiten
om deze verordening toe te passen. De door de
Commissie gemachtigde inspecteurs die aan deze
werkzaamheden deelnemen, voegen zich naar de door
de gezagvoerder vastgestelde regels en procedures.
3. Wanneer zulks noodzakelijk blijkt en in het
bijzonder wanneer uit de door de communautaire inspec
teurs overeenkomstig lid 2 uitgevoerde missies blijkt dat
er wellicht sprake is van onregelmatigheden bij de toepas
sing van deze verordening, kan de Commissie de Lid
Staten verzoeken haar in kennis te stellen van het gede
tailleerde inspectie- en controleprogramma dat door de
nationale bevoegde autoriteiten voor een specifieke

periode en voor bepaalde soorten visserij en regio's is
gepland of vastgesteld. Na ontvangst van deze kennisge
ving verrichten de door de Commissie gemachtigde
inspecteurs, wanneer de Commissie zulks noodzakelijk
acht, onafhankelijke inspecties, ten einde zich ervan te
vergewissen dat bedoeld programma door de bevoegde
autoriteiten van een Lid-Staat ten uitvoer wordt gelegd.
Wanneer de communautaire inspecteurs de toepassing
van het programma controleren, blijven de functiona
rissen van de Lid-Staten te allen tijde verantwoordelijk
voor de uitvoering van dat programma. De communau
taire inspecteurs mogen niet op eigen initiatief in de
controlebevoegdheden treden die aan de nationale func
tionarissen zijn verleend. De communautaire inspecteurs
hebben geen toegang tot vaartuigen of lokalen, tenzij zij
vergezeld zijn van functionarissen van een Lid-Staat.

5. In het kader van de in de leden 2 en 3 genoemde
bezoeken kunnen de door de Commissie gemachtigde
inspecteurs, in aanwezigheid van de verantwoordelijke
dienst, ter plaatse toegang krijgen tot de in bepaalde data
banken opgeslagen informatie, hetzij in samengevoegde,
hetzij in uitgesplitste vorm, en tevens alle voor de toepas
sing van deze verordening relevante documenten onder
zoeken.

Indien de nationale bepalingen voorzien in geheimhou
ding van het onderzoek, kunnen deze inlichtingen slechts
met toestemming van de bevoegde rechterlijke instantie
worden meegedeeld.
Artikel 30

1 . De Lid-Staten verstrekken de Commissie op haar
verzoek alle inlichtingen over de toepassing van deze
verordening. Wanneer de Commissie om dergelijke
inlichtingen verzoekt, geeft zij een redelijke termijn aan
waarbinnen de inlichtingen moeten worden verstrekt.

2. Als de Commissie van oordeel is dat bij de toepas
sing van deze verordening onregelmatigheden hebben
plaatsgevonden óf dat de controleregelingen en
-methodes niet doeltreffend zijn, brengt zij dit ter kennis
van de betrokken Lid-Staat of Lid-Staten, die vervolgens
een administratief onderzoek instellen waaraan functiona
rissen van de Commissie kunnen deelnemen.

De

betrokken

Lid-Staat

of

Lid-Staten

houden

de

Commissie op de hoogte van de voortgang en de resul
taten van het onderzoek en verstrekken haar een afschrift

van het onderzoeksverslag, alsmede de essentiële gegevens
waarvan bij het opstellen van het verslag gebruik is
gemaakt.
Om te kunnen deelnemen aan de in dit lid bedoelde

controles leggen de functionarissen van de Commissie
een schriftelijk mandaat voor waarin hun identiteit en
hun hoedanigheid worden aangegeven.
3.

Wanneer functionarissen van de Commissie aan een

onderzoek deelnemen, wordt dat onderzoek te allen tijde
geleid door de functionarissen van de Lid-Staat ; de func
tionarissen van de Commissie mogen niet op eigen initi
atief in de controlebevoegdheden treden die aan de natio
nale functionarissen zijn verleend ; wel hebben zij toegang
tot dezelfde lokalen en dezelfde documenten als de natio
nale functionarissen .
De functionarissen van de Commissie nemen niet deel

Na die controle doet de Commissie aan de betrokken

Lid-Staat een evaluatieverslag over het programma
toekomen en beveelt zij zo nodig controlemaatregelen aan

aan handelingen die volgens de nationale strafrechtelijke
bepalingen aan specifieke door de nationale wet aange
wezen functionarissen zijn voorbehouden. Zij zullen met
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Artikel 32

name niet deelnemen aan huiszoekingen of formele

verhoren van personen krachtens het nationale strafrecht.
Wel hebben zij toegang tot de langs die weg verkregen
informatie .

4. Dit artikel laat de nationale bepalingen betreffende
de geheimhouding bij gerechtelijke procedures onverlet.

TITEL VIII

Maatregelen in geval van niet-naleving van de
regeling

20 . 10 . 93

1 . Wanneer de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat
van aanvoer of van overlading een overtreding van deze
verordening constateren, treffen zij overeenkomstig artikel
31 passende maatregelen tegen de kapitein van het
betrokken vaartuig, of tegen iedere andere voor de over
treding verantwoordelijke persoon.

2. Als de Lid-Staat van aanvoer of overlading niet de
Lid-Staat van de vlag is en de bevoegde autoriteiten van
eerstgenoemde Lid-Staat passende maatregelen overeen
komstig hun nationale wetgeving, daaronder begrepen het
inleiden van een administratieve of strafrechtelijke actie
tegen de verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersonen,
achterwege laten, of niet overgaan tot overdracht van
rechtsvervolging overeenkomstig artikel 31 , lid 4, kunnen
de illegaal aangevoerde of overgeladen hoeveelheden
worden afgeboekt op het aan de eerstgenoemde Lid-Staat
toegewezen quotum.

Artikel 31

De op het quotum van deze Lid-Staat af te boeken
1.

Wanneer de Lid-Staten, met name na een controle

of inspectie op grond van deze verordening, constateren
dat de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbe
leid niet zijn nageleefd, zien zij erop toe dat passende
maatregelen worden getroffen, daaronder begrepen de
inleiding, overeenkomstig hun nationale wetgeving, van
een administratieve of strafrechtelijke actie tegen de
verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersonen.
2. De krachtens lid 1 ingeleide actie moet er, overeen
komstig de relevante bepalingen van de nationale wetge
ving, voor kunnen zorgen dat het economisch voordeel
van de verantwoordelijke personen wordt tenietgedaan, of
leiden tot resultaten die in verhouding staan tot de ernst
van de overtreding, zodat verdere overtredingen van
hetzelfde type effectief worden ontraden.

hoeveelheden vis worden vastgesteld overeenkomstig de
procedure van artikel 36, na raadpleging van de twee
betrokken Lid-Staten door de Commissie.

Als de Lid-Staat Van aanvoer of overlading voor de
betrokken vangsten geen quotum meer heeft, is het
bepaalde in artikel 21 , lid 4, mutatis hiutandis van toepas
sing, waarbij het door de Lid-Staat van registratie geleden
nadeel als bedoeld in laatstgenoemd artikel, geacht wordt
gelijk te zijn aan de hoeveelheden vis die illegaal zijn
aangevoerd of overgeladen.

Artikel 33

1.
3.

De sancties voortvloeiend uit de in lid 2 bedoelde

actie kunnen, naar gelang van de ernst van de overtreding,
het volgende behelzen :
— boetes,

— inbeslagneming van verboden vistuig en verboden
vangsten,

— conservatoir beslag op het vaartuig,
— tijdelijke stillegging van het vaartuig,
— schorsing van de vergunning,

De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten stellen

de Lid-Staat van de vlag of van registratie onverwijld en in
overeenstemming met hun nationale wettellijke proce
dures in kennis van iedere overtreding van de in artikel 1
bedoelde communautaire regeling, met opgave van de
naam en de uitwendige kentekens van het betrokken
vaartuig, de naam van de kapitein, de naam van de reder,
de omstandigheden van de overtreding en de strafrechte
lijke of administratieve acties dan wel de eventuele andere
maatregelen die zijn genomen, alsmede van iedere defini
tieve rechterlijke uitspraak in verband met een dergelijke
overtreding. In specifieke gevallen stellen de Lid-Staten
de Commissie desgevraagd van deze informatie in kennis.

— intrekking van de vergunning.
4.
De bepalingen van dit artikel beletten de Lid-Staat
van aanvoer of overlading niet de vervolging van een over
treding over te dragen aan de bevoegde autoriteiten van
de Lid-Staat van registratie, mits deze laatste hiermee
instemt en het in lid 2 bedoelde resultaat daardoor

gemakkelijker kan worden bereikt. De Lid-Staat van
aanvoer of overlading stelt de Commissie in kennis van
een dergelijke overdacht van rechtsvervolging.

2. Wanneer overeenkomstig artikel 31 , lid 4, overeen
gekomen is de vervolging van een overtreding over te
dragen, neemt de Lid-Staat van de vlag of van registratie
passende maatregelen als bedoeld in artikel 31 .
3. De Lid-Staat van de vlag of van registratie, stelt de
Commissie onverwijld in kennis van de overeenkomstig
lid 2 genmoemen maatregelen, met opgave van de naam
en de uitwendige kentekens van het betrokken vaartuig.
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Artikel 34

1 . De Lid-Staten delen de Commissie de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen mee die zij hebben vastge
steld om onregelmatigheden te voorkomen en te vervol
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2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming
van de besluiten die de Raad op voorstel van de
Commissie dient te nemen. Bij stemming in het Comité

worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de
Lid-Staten gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De

gen .

voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

Zij delen jaarlijks elke wijziging mee van het minimum

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

en het maximumbedrag van de boetes per type overtre
ding, alsmede de aard van alle andere beschikbare sanc
ties.

2. De Lid-Staten delen de Commissie regelmatig de
resultaten mee van de inspecties of controles die krach
tens deze verordening worden uitgevoerd, met name het
aantal en het type van de geconstateerde overtredingen en
de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn genomen.
Op verzoek van de Commissie delen de Lid-Staten haar
mee welke boetes voor welbepaalde overtredingen zijn
opgelegd.
3.

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

De Commissie verstrekt de Lid-Staten een samen

Artikel 37

vatting van de overeenkomstig de leden 1 en 2 ontvangen
gegevens.

1.

TITEL IX

De Lid-Staten en de Commissie treffen de noodza

kelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de in het
kader van deze verordening ontvangen gegevens vertrou
welijk worden behandeld.
2.

De namen van natuurlijke of rechtspersonen worden

Algemene bepalingen

niet aan de Commissie of aan een andere Lid-Staat

Artikel 35

meegedeeld, behalve in het geval dat een dergelijke mede
deling uitdrukkelijk in deze verordening wordt voorge
schreven of indien zulks noodzakelijk is met het oog op
het voorkomen of vervolgen van overtredingen of met het
oog op de verificatie van kennelijke overtredingen.

De Lid-Staten verstrekken de Commissie jaarlijks vóór 1
juni een verslag over de toepassing van deze verordening
gedurende het voorafgaande kalenderjaar, met daarin een
evaluatie van de ingezette technische en personele
middelen en van de mogelijke maatregelen om geconsta
teerde tekortkomingen te verhelpen. Op basis van de door
de Lid-Staten ingediende verslagen en haar eigen waarne
mingen stelt de Commissie een jaarverslag op en deelt zij
elke Lid-Staat de hem betreffende informatie mee. Nadat

de Commissie goede nota heeft genomen van de reacties
van de Lid-Staten, maakt zij dit verslag bekend, te zamen
met die reacties en eventuele voorstellen voor maatregelen
om de ontdekte tekortkomingen te verhelpen.

De in lid 1 bedoelde gegevens worden niet doorgegeven,
tenzij zij in een zodanige vorm met andere gegevens zijn
samengevoegd dat het niet mogelijk is natuurlijke of
rechtspersonen direct of indirect te identificeren.
3.
De tussen 'de Lid-Staten en de Commissie uitgewis
selde gegevens worden niet toegezonden aan andere
personen dan de personen in de Lid-Staten of de commu
nautaire Instellingen wier functie vereist dat zij toegang
tot deze gegevens hebben, tenzij de Lid-Staten die de
gegevens toezenden, hun uitdrukkelijke toestemming
hebben gegeven.

Artikel 36

In de gevallen waarin naar de in dit artikel omschreven
procedure wordt verwezen, leidt de voorzitter deze proce
dure, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de
vertegenwoordiger van een Lid-Staat in bij het Comité
van beheer voor de visserij en de aquacultuur, hierna
«Comité" genoemd, dat is ingesteld bij Verordening (EEG)

4. De uit hoofde van deze verordening meegedeelde of
verkregen informatie, in welke vorm dan ook, valt onder
het beroepsgeheim en geniet dezelfde bescherming als die
welke soortgelijke gegevens genieten op grond van de
nationale wetgeving van de ontvangende Lid-Staat en de
overeenkomstige bepalingen die van toepassing zijn op de
communautaire Instellingen.

nr. 3760/92.

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

5.
De in lid 1 bedoelde gegevens mogen niet voor een
ander dan het in deze verordening bepaalde doel worden
gebruikt, tenzij de autoriteiten die deze gegevens hebben
verstrekt, hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven, en
op voorwaarde dat de bepalingen die van kracht zijn in de
Lid-Staat van de ontvangende autoriteit, dit gebruik of
deze mededeling niet verbieden.
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6. De leden 1 tot en met 5 mogen niet worden opgevat
als een belemmering voor het gebruik van de uit hoofde
van deze verordening verkregen gegevens in het kader van
rechtshandelingen of procedures die nadien worden inge
leid wegens niet-naleving van de communautaire visserij
wetgeving. De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat die
de gegevens heeft toegezonden, worden op de hoogte

gesteld van alle instanties waar de genoemde gegevens
voor deze doeleinden worden gebruikt.
Dit artikel laat de verplichtingen uit hoofde van de inter
nationale verdragen aangaande wederzijdse rechtshulp in
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minimumeisen van deze verordening, mits die bepalingen
in overeenstemming zijn met de communautaire wetge
ving en met het gemeenschappelijk visserijbeleid.

De in de eerste alinea bedoelde nationale bepalingen
worden aan de Commissie meegedeeld overeenkomstig
artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 101 /76 van de
Raad van 19 januari 1976 houdende de totstandbrenging
van een gemeenschappelijk structuurbeleid in de visserij
sector (').

strafzaken onverlet.
7.

Wanneer een

Lid-Staat de Commissie ervan in

kennis stelt dat na de afsluiting van een onderzoek is vast
gesteld dat een natuurlijke of rechtspersoon wiens naam
uit hoofde van de bepalingen van deze verordening aan
de Commissie is meegedeeld, niet bij een overtreding
betrokken is geweest, stelt de Commissie onverwijld alle
partijen waaraan zij de naam van deze persoon heeft
meegedeeld, in kennis van de bevindingen van genoemd
onderzoek of genoemde procedures. Deze persoon wordt
niet langer behandeld als een persoon die op basis van de
eerste kennisgeving betrokken zou zijn bij de onregelma
tigheden in kwestie. Gegevens die in een zodanige vorm
zijn opgeslagen dat de betrokken persoon kan worden
geïdentificeerd, worden onverwijld vernietigd.
8. De bepalingen van de leden 1 tot en met 5 mogen
niet worden opgevat als een verbod op de publikatie van
algemene gegevens of studies die geen individuele verwij
zingen naar natuurlijke of rechtspersonen bevatten.
9.

De in deze verordening bedoelde gegevens worden

opgeslagen in een zodanige vorm dat de betrokken
personen alleen kunnen worden geïdentificeerd wanneer
dit nodig is voor de verwezenlijking van de doelstellingen
in kwestie .

10.

De in het kader van deze verordening ontvangen

gegevens worden op verzoek beschikbaar gesteld aan de
betrokken natuurlijke of rechtspersonen.
Artikel 38

Deze verordening is van toepassing onverminderd de
nationale controlebepalingen die verder gaan dan de

Artikel 39

1.

Verordening (EEG) nr. 2241 /87 wordt met ingang

van 1 januari 1994 ingetrokken, met uitzondering van
artikel 5, dat blijft gelden tot de verordeningen houdende
vaststelling van de in artikel 6, lid 2, van deze verordening
bedoelde lijsten in werking zijn getreden.
2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige
verordening.

Artikel 40

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1994.

De Lid-Staten zijn tot 1 januari 1996 vrijgesteld van de
verplichting de bepalingen toe te passen van de artikelen
9, 15 en 18 , voor zover zij betrekking hebben op het
doorsturen per computer van verkoopdocumenten en
aanvoeraangiften.

De Lid-Staten zijn tot 1 januari 1999 vrijgesteld van de
verplichting de bepalingen toe te passen van de artikelen
6, 8 en 19, voor zover deze betrekking hebben op visserij
activiteiten in de Middellandse Zee.

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

Gedaan te Luxemburg, 12 oktober 1993.
Voor de Raad
De Voorzitter
M. SMET

(') PB nr. L 20 van 28. 1 . 1976, blz. 19.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2848/93 VAN DE COMMISSIE
van 19 oktober 1993

houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 1993/1994, van Verordening (EEG)
nr. 2602/90 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking
tot de citrustelersverenigingen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 638/93 (2), en met
name op artikel 13 ter, lid 3,

Overwegende dat bij de Raad een voorstel is ingediend
voor een verordening tot vaststelling van bijzondere maat
regelen om de verwerking van bepaalde citrusvruchten,
waaronder satsuma's, te bevorderen ; dat deze maatregelen
met name voorzien in de toekenning van een steunbedrag
aan de erkende telersverenigingen ;

om voor dat verkoopseizoen toe te staan dat de toetreding
van nieuwe leden op 15 november 1993 ingaat zonder dat
daarom de statuten van de voornoemde verenigingen
hoeven te worden aangepast ; dat aan deze voor één enkel

verkoopseizoen

geldende

afwijking

geen

nadelige

gevolgen verbonden zijn, zelfs wanneer de Raad niet te
zijner tijd ter zake een besluit neemt ;

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

Artikel 1

Overwegende dat voorts in artikel 5 van Verordening
(EEG) nr. 2602/90 van de Commissie van 7 september
1990 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot
de citrustelersverenigingen (3), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2789/92 (4), is bepaald dat de toetreding van
nieuwe leden volgens de statuten van de telersvereni
gingen slechts ingaat aan het begin van een verkoopsei
zoen, dit is, voor satsuma's, per 1 oktober ;

In afwijking van het bepaalde in artikel 5, punt 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2602/90 wordt, voor het verkoop
seizoen 1993/ 1994, de datum waarop de toetreding van
nieuwe leden ingaat, verschoven naar 15 november 1993.

Overwegende dat het, om de citrustelers de mogelijkheid
te bieden om zich vanaf het verkoopseizoen 1993/ 1994
bij een citrustelersvereniging aan te sluiten en zodoende
in aanmerking te komen voor de regeling die is opge
nomen in het bij de Raad ingediende voorstel, dienstig is

Artikel 2

Voor de toepassing van de eerste alinea hoeven de
statuten van de telersverenigingen niet te worden aange
past.

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

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

Gedaan te Brussel, 19 oktober 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

118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
69 van 20. 3. 1993, blz. 7.
262 van 8 . 9. 1990, blz. 13.
281 van 25. 9. 1992, blz. 47.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2849/93 VAN DE COMMISSIE
van 19 oktober 1993

betreffende de aanpassing van de invoerprijs voor een aantal soorten groenten en
fruit van oorsprong uit mediterrane derde landen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

houdkundig moeten worden gevolgd ; dat dit met

GEMEENSCHAPPEN ,

gebruikmaking van het statistisch toezicht voor het
beheer van de contingenten geschiedt ;

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3488/89 van de Raad van
21 november 1989 tot vaststelling van de wijze waarop
over enige in het kader van de overeenkomsten met de
Middellandse-Zeelanden voorziene bepalingen inzake
landbouwprodukten wordt besloten ('), en met name op
artikel 2,

Overwegende dat voor de in mei in de Gemeenschap
ingevoerde tomaten uit Marokko evenwel in een stelsel
van communautair toezicht dient te worden voorzien,

omdat er voor die periode geen contingent is vastgesteld ;
Overwegende dat zodra de in de Overeenkomsten met de
Middellandse-Zeelanden vastgelegde en in deze verorde

ning overgenomen

Overwegende dat de Gemeenschap overeenkomstig de
met verscheidene mediterrane derde landen gesloten
Overeenkomsten tot aanpassing van de invoerprijs van

bepaalde soorten groenten en fruit van oorsprong uit die
landen kan besluiten, daarbij rekening houdend met de in
toepassing van Verordening (EEG) nr. 451 /89 van de Raad
van 20 februari 1989 betreffende de op bepaalde land
bouwprodukten van oorsprong uit sommige mediterrane
derde landen toe te passen procedure (2) per produkt en
per land opgestelde jaarlijkse balansen van het handels

en voor tomaten metterdaad aan te passen ;

Overwegende dat de aanpassing van de invoerprijs voor
elk van de betrokken produkten betrekking moet hebben
op het bedrag aan douanerechten dat voor de berekening
van de invoerprijs als bedoeld in artikel 24 van Verorde
ning (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten
in de sector groenten en fruit (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 638/93 (4), van de in de Gemeen
schap geconstateerde representatieve prijzen dient te
worden afgetrokken ; dat daartoe naar gelang van het
produkt en land van oorsprong in de periodes waarin er
in deze produkten handelsverkeer is, een vermindering
van, naar gelang van het geval, tweederde of vijfzesde kan
worden toegepast ; dat deze verminderingen moeten
worden toegepast binnen de grenzen van de hoeveel
heden die overeenkomstig de Overeenkomsten met de
Middellandse-Zeelanden zijn vastgesteld ;
Overwegende dat in deze aanpassing van de invoerprijs is
voorzien voor bepaalde hoeveelheden die in de loop van
de in de Overeenkomsten vastgestelde periodes boek
(')
0
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

340 van 23. 11 . 1989, blz. 2.
52 van 24. 2. 1989, blz. 7.
118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
69 van 20. 3. 1993, blz. 7.

zijn bereikt, de

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

verkeer ;

Overwegende dat het onderzoek van de vooruitzichten
voor de ontwikkeling van de uitvoer van de mediterrane
derde landen in het licht van de algehele ontwikkeling
van de communautaire markt ertoe leidt de invoerprijs
voor sinaasappelen, clementines, mandarijnen en andere
soortgelijke kruisingen van citrusvruchten, voor citroenen

hoeveelheden

Commissie de Lid-Staten daarvan in kennis stelt ;

Voor de berekening van de in artikel 24, lid 3, van Veror

dening (EEG) nr. 1035/72 bedoelde invoerprijs voor elk
van de in de bijlage genoemde produkten van oorsprong
uit de eveneens daarin vermelde mediterrane

derde

landen wordt het van de geconstateerde representatieve
prijzen af te trekken bedrag aan douanerechten gedurende
de in de bijlage vermelde periodes en binnen de daarin
aangegeven hoeveelheden verminderd met het eveneens
in die bijlage aangegeven percentage.
Artikel 2

1 . De invoer van verse of gekoelde tomaten van
GN-code 0702 00, van oorsprong uit Marokko, wordt
in mei aan een communautair toezichtstelsel onderwor
pen.

2.

Van de betrokken hoeveelheden worden telkens de

hoeveelheden afgeboekt die onder dekking van een
aangifte voor het vrije verkeer, vergezeld van een certifi
caat inzake goederenverkeer, bij de douane worden aange
geven.

Een hoeveelheid produkt kan slechts van die hoeveelheid
worden afgeboekt, indien het certificaat inzake goederen
verkeer wordt overgelegd vóór de datum waarop de prefe
rentiële regeling afloopt.

In welke mate de genoemde hoeveelheden zijn uitgeput,
wordt op het niveau van de Gemeenschap vastgesteld aan
de hand van de ingevoerde hoeveelheden die onder de
voorwaarden als omschreven in de eerste en in de tweede

alinea zijn afgeboekt.
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De Lid-Staten stellen met inachtneming van de in lid 3
vermelde frequentie en binnen de in dat lid aangegeven
termijnen de Commissie in kennis van de overeenkom
stig de vorenstaande bepalingen verrichte invoer.

datum mede met ingang waarvan de preferentiële regeling
niet meer geldt.

3. De Lid-Staten doen de Commissie in geval van
werkelijke invoer een tiendaags overzicht toekomen van
de op grond van die invoer verrichte afboekingen, zulks
binnen vijf dagen na afloop van iedere periode van tien
dagen.

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen bij
de toepassing van deze verordening, en met name, in
voorkomend geval, bij de coördinatie met de regeling
voor het beheer van de tariefcontingenten.

4.

Zodra de in de bijlage genoemde hoeveelheden

worden bereikt, deelt de Commissie de Lid-Staten de

Artikel 3

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 november 1993.

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

Gedaan te Brussel, 19 oktober 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

AANPASSING VAN DE INVOERPRIJS

Produkt

Periode waarin

vastgelegde

afboekingen

derde landen

hoeveelheden

kunnen

(in ton)

plaatsvinden

Omschrijving

GN-code

ex 0805 10

In de overeenkomsten
Mediterrane

Verse of gekoelde sinaasap
pelen

Israël

293 000

Marokko

265 000

Periode
waarvoor de

aanpassing geldt

van 1 . 7. 1993

van 1.12. 1993

Tunesië

28 000

t/m 30. 6. 1 994

t/m 31 . 5. 1 994

Egypte
Cyprus

7 000
67 000

van 1.1 . 1994

van 1 . 1 . 1994

t/m 31 . 12. 1994

t/m 31 . 5. 1994

Af te trekken

bedrag

tweederde

tweederde

van 1.12. 1994

t/m 31 . 12. 1994

ex 0805 20

Verse of gekoelde manda
rijnen en andere dergelijke
kruisingen van citrusvruch

Marokko

van 1 . 11 . 1993

Israël

tot einde
februari 1994
Marokko

ten, exclusief clementines

Israël

ex 0805 20

ex 0805 30 10

14 200

t/m 30. 6. 1 994

Verse of gekoelde clemen

van 1.12. 1993

tines

Israël

tot einde
februari 1994

Verse of gekoelde citroenen

Cyprus
Turkije

1 5 000
1 2 000

Verse of gekoelde tomaten

Marokko

van 1.1 . 1994

<

6 400

86 000
waarvan

— april
— mei

tweederde

van 1 . 7. 1993

Marokko

Israël

0702 00

110 000

vijfzesde

van 1.1.1994
t/m 31 . 12. 1994

t/m 31 . 5. 1994
Van 1.6. 1994
t/m 31 . 12. 1994

van 15. 11 . 1993

van 15 . 11 . 1993

t/m 31 . 5. 1994

t/m 20 . 12. 1993

15 000

van 1 . 4. 1994

10 000

t/m 31 . 5. 1994

tweederde

tweederde

vijfzesde

tweederde

vijfzesde
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VERORDENING (EEG) Nr. 2850/93 VAN DE COMMISSIE
van 19 oktober 1993

tot bepaling van de in verband met de monetaire herschikkingen van het
verkoopseizoen 1992/1993 en de overschrijding van de gegarandeerde maximum
hoeveelheid verlaagde prijzen en bedragen in ecu in de sector olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

van minder dan 500 kg olijfolie per verkoopseizoen is
vastgesteld bij artikel 5 bis van Verordening nr. 136/66/
EEG ;

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van

Overwegende dat in Spanje en Portugal dezelfde interven
tieprijs en consumptiesteun gelden als in de overige Lid
staten ;

28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast ('),
en met name op artikel 9, lid 1 ,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3824/92 van de
Commissie van 28 december 1992 inzake de in ecu vast

gestelde prijzen en bedragen die moeten worden gewij
zigd naar aanleiding van de monetaire herschikkingen (2),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 663/93 (3),
en met name op artikel 2,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten (4), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2046/92 (*), en met name op artikel 4 bis,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3824/92 de
lijst is vastgesteld van de prijzen en bedragen in de sector
olijfolie waarop met ingang van het begin van het
verkoopseizoen 1993/1994 de coëfficiënt 1,010495 wordt
toegepast die is vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 537/93 van de Commissie (6), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1331 /93 Q ; dat krachtens artikel 2 van
Verordening (EEG) nr. 3824/92 de daaruit voortvloeiende
wijziging van deze prijzen en bedragen dient te worden

Overwegende dat bij artikel 4 bis van Verordening
nr. 136/66/EEG ook de interventieprijs voor olijfolie
onder de regeling inzake de gegarandeerde maximumhoe
veelheid is gebracht ; dat voor het verkoopseizoen 1991 /
1992 de gecorrigeerde gegarandeerde maximumhoeveel
heid 1 703 523 ton bedroeg, terwijl de geraamde en de
werkelijke produktie van olijfolie voor hetzelfde verkoop
seizoen zijn vastgesteld op respectievelijk 1 664 300 ton
en 1 728 539 ton ; dat op grond van het genoemde
artikel 4 bis de interventieprijs voor het verkoopseizoen
1993/ 1994 dient te worden verlaagd naar de mate waarin
de bovenvermelde gegarandeerde maximumhoeveelheid is
overschreden door de werkelijke produktie in het
verkoopseizoen 1991 / 1992 ;

Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat de inter
ventieprijs die bij Verordening (EEG) nr. 1551 /93 voor het
verkoopseizoen 1993/ 1994 is vastgesteld, met 1,45%
moet worden verlaagd ; dat deze verlaging dient te worden
toegepast op de interventieprijs zoals gewijzigd in verband
met de voornoemde monetaire herschikkingen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor oliën en vetten,

gepreciseerd ;

Overwegende dat voor het verkoopseizoen 1993/ 1994 de
richtprijs en de interventieprijs voor olijfolie, de produk
tiesteun voor olijfolie en de produktiesteun voor olijfolie
producenten met een gemiddelde produktie van minder
dan 500 kg olijfolie per verkoopseizoen en de representa
tieve marktprijs en de drempelprijs voor olijfolie zijn vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1551 /93 van de
Raad (8) ; dat de toeslagen en kortingen op de interventie
prijs zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1524/91
van de Commissie (9) ; dat de aanvullende produktiesteun
voor olijfolieproducenten met een gemiddelde produktie
(')
O
(3)
O
O
O
f)
(8)
O

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 29.
L 158 van 30. 6. 1993, blz. 18 .
172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
L 215 van 30. 7. 1992, blz. 1 .
L 57 van 10. 3. 1993, blz. 18.
L 132 van 29. 5. 1993, blz. 114.
L 154 van 25. 6. 1993, blz. 17.
L 142 van 6. 6. 1991 , blz. 24.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De voor het verkoopseizoen 1993/ 1994 in ecu vastge
stelde prijzen en bedragen in de sector olijfolie worden
gewijzigd zoals in de bijlage is aangegeven.

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 november 1993.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 oktober 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Prijzen en bedragen

Ecu/ 1,00 kg

1.

Produktierichtprijs

317,82

2.

Interventieprijs

191,98

3.1 .

Toeslag voor :

— extra olijfolie verkregen bij de eerste persing
— olijfolie verkregen bij de eerste persing
3.2.

16,78
5,92

Korting voor :

— olijfolie verkregen bij de eerste persing, voor verlichting, 1°

9,87

4.

Representatieve marktprijs

190,06

5.

Drempelprijs

1 86,64

6.

Produktiesteun :

7.

— voor Spanje
— voor Portugal
— voor de Gemeenschap van de Tien

66,34
66,34
88,18

Produktiesteun voor producenten waarvan de gemiddelde produktie
lager is dan 500 kg olijfolie per verkoopseizoen :
— voor Spanje
— voor Portugal
— voor de Gemeenschap van de Tien
— aanvullende produktiesteun

73,18
73,18
95,87
2,96
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VERORDENING (EEG) Nr. 2851/93 VAN DE COMMISSIE
van 19 oktober 1993

tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen
om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sector melk en zuivelpro
dukten, die in oktober 1993 zijn ingediend op grond van de regeling die is vast
gesteld in de door de Gemeenschap gesloten Interimovereenkomsten met de
Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse
Federatieve Republiek
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 584/92 van de
Commissie van 6 maart 1992 houdende bepalingen voor
de uitvoering, in de sector melk en zuivelprodukten, van
de regeling waarin is voorzien bij de Interimovereenkom
sten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds,
respectievelijk de Republiek Polen, de Republiek Honga
rije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Repu
bliek ('), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2658/93 (2),
en met name op artikel 4, lid 5,
Overwegende dat de invoercertificaten die zijn aange
vraagd voor de in Verordening (EEG) nr. 584/92 vermelde
produkten voor bepaalde produkten op grotere hoeveel
heden betrekking hebben dan beschikbaar zijn en voor
andere produkten op kleinere hoeveelheden ; dat bijge
volg, rekening houdende met de vanaf 1 juli 1993
geldende nieuwe bepalingen, percentages moeten worden
vastgesteld waarmee bepaalde aangevraagde hoeveelheden
voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december

waarin zij de Gemeenschappen meedelen dat zowel de
Tsjechische Republiek als de Slowaakse Republiek alle
verplichtingen blijven nakomen, onder andere die welke
op grond van de Interimovereenkomst tussen de
Gemeenschappen en de Tsjechische en Slowaakse

Federatieve Republiek golden bij de ontbinding van
laatstgenoemde Republiek op 31 december 1992 en dat
bijgevolg de tariefquota waarin de Interimovereenkomst
voorziet zonder onderscheid beschikbaar moeten worden

gesteld voor produkten van oorsprong uit de Tsjechische
Republiek of de Slowaakse Republiek,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Op grond van Verordening (EEG) nr. 584/92 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van
1 oktober tot en met 31 december 1993 worden voor de

in de bijlage vermelde produkten en GN-codes per land
van oorsprong ingewilligd tot de daar aangegeven percen
tages.

1993 worden verminderd ;

Overwegende dat zowel de Tsjechische Republiek als de
Slowaakse Republiek een verklaring hebben afgegeven

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 oktober 1993.

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

Gedaan te Brussel, 19 oktober 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 62 van 7. 3. 1992, blz. 34.
O PB nr. L 244 van 30. 9. 1993, blz. 8.
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BIJLAGE

Republiek Slowakije en
Republiek Tsjechië

Polen

Land

Hongarije

GN-code

0402 10 19

0405 00 10

0406

0402 10 19

0405 00 10

ex 0406 40-Niva

ex 0406 90 89

en produkt'

0402 21 19
0402 21 99

Boter

Kaas

0402 21 19
0402 21 91

Boter

ex 0406 90Moravsky blok (')

Balaton (2)

in %

5,3

8,5

40,7

5,6

6,4

85,8

100

(!) Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Kaskhaval, Akawi, Istambul, Jadel Hermehn, Ostepek, Koliba, Inovec.
(2) Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Panaonia, Trappista.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2852/93 VAN DE COMMISSIE
van 19 oktober 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,

de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt
tot het wijzigen van de thans geldende heffingen overeen
komstig de bijlage van deze verordening ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening

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

der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1548/93 (2), en met name op

rentieperiode van 18 oktober 1993 geconstateerde repre

artikel 16, lid 8,

moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

sentatieve 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 ,
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)

Artikel 1

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

gesteld in de bijlage.

nr. 2842/93(0 ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1695/93 neergelegde regelen en bepalingen op

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 oktober 1993.

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

Gedaan te Brussel, 19 oktober 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177
154
387
159
260

van
van
van
van
van

1 . 7. 1981 , blz. 4.
25. 6. 1993, blz. 10.
31 . 12. 1992, blz. 1 .
1 . 7. 1993, blz. 40.
19. 10. 1993, blz. 15.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 oktober 1993 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(in ecu/100 kg)
GN-code

Bedrag der heffing (3)

1701 11 10

35,74 (')

1701 11 90

35,74 (')

1701 12 10

35,74 (')

1701 12 90

35,74 (')

1701 91 00

42,76

1701 99 10

42,76

1701 99 90

42,76 (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 (PB nr. L 151 van 30. 6. 1968, blz. 42), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1428/78 (PB nr. L 171 van 28. 6. 1978, blz. 34).
(*) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 geldt dit bedrag ook voor
van witte of ruwe suiker vervaardigde suiker die toegevoegde stoffen, andere dan aromatiserende stoffen of kleur
stoffen, bevat.

(3) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG van de Raad mogen produkten van oorsprong uit de LGO
met vrijdom van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd.
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Nr. L 261 /27

VERORDENING (EEG) Nr. 2853/93 VAN DE COMMISSIE
van 19 oktober 1993

tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland, en
met name op de paragrafen 3 en 10 van Protocol nr. 4
betreffende katoen, gewijzigd bij de Akte van Toetreding
van Spanje en Portugal, en met name op Protocol nr. 14,
en bij Verordening (EEG) nr. 4006/87 van de Commis
sie ('),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2169/81 van de Raad van
27 juli 1981 tot vaststelling van de algemene voorschriften
van de steunregeling voor katoen (2), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1 554/93 (3), en met name op
artikel 5, lid 1 ,

Overwegende dat het bedrag van de aanvullende steun,
bedoeld in artikel 5, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 2169/81 werd vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 2419/93 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2798/93 (*) ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2419/93 genoemde voorschriften en uitvoe
ringsbepalingen op de gegevens waarover de Commissie

op het huidige tijdstip beschikt, aanleiding geeft tot
wijziging van het op dit tijdstip geldende bedrag van de
steun als vermeld in artikel 1 van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Het in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2169/81
bedoelde steunbedrag voor niet-geëgreneerde katoen
wordt vastgesteld op 64,977 ecu per 100 kg.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 oktober 1993.

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

Gedaan te Brussel, 19 oktober 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
O
(3)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

377
211
154
222

van
van
van
van

31 . 12. 1987, blz. 49.
31 . 7. 1981 , blz. 2.
25. 6. 1993, blz. 23.
1 . 9. 1993, blz. 35.

(4 PB nr. L 255 van 13. 10. 1993, blz. 3.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2854/93 VAN DE COMMISSIE
van 19 oktober 1993

tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

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 ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector slachtpluimvee ('), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3714/92 (2), en
met name op artikel 9, lid 2, laatste alinea, eerste zin^

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de RaadQ 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 overeenkomstig artikel 9 van Verorde
ning (EEG) nr. 2777/75 het verschil tussen de prijzen op
de wereldmarkt en in de Gemeenschap van de produkten
genoemd in artikel 1 , lid 1 , van deze verordening over
brugd kan worden door een restitutie bij uitvoer ;

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 (6) ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2779/75 van de
Raad (3) de algemene voorschriften aangeeft voor het
verlenen van restituties bij uitvoer en de criteria voor de
vaststelling van het bedrag dezer restituties ;
Overwegende dat de toepassing van deze regels en criteria
op de huidige marktsituatie in de sector slachtpluimvee
leidt tot de vaststelling van een restitutiebedrag waardoor
de Gemeenschap aan de internationale handel kan deel
nemen en waarbij ook rekening gehouden wordt met de
aard van de uitvoer van deze produkten alsmede met hun
huidige belang ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van
de Raad (4) een verbod is vastgesteld voor handelsverkeer
tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montene

de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de

Overwegende dat het Comité van beheer voor slacht
pluimvee en eieren geen advies heeft uitgebracht binnen
de door zijn voorzitter bepaalde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De lijst van produkten bij uitvoer waarvan de in artikel 9
van Verordening (EEG) nr. 2777/75 bedoelde restitutie
wordt toegekend, alsmede de bedragen van deze restitu
ties, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 oktober 1993.

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

Gedaan te Brussel, 19 oktober 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

282
378
282
102

van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 77.
23. 12. 1992, blz. 23.
1 . 11 . 1975, blz. 90.
28. 4. 1993, blz. 14.

(*) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(6) PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 oktober 1993 tot vaststelling van de uitvoer
restituties in de sector slachtpluimvee

Produktcode

Bestemming (')

Bedrag van de
restitutie (2)

Produktcode

Bestemming (')

in ecu/ 100 stuk

0105 11 11 000

010511 19 000

0105 11 91 000

0105 11 99 000

Bedrag van de
restitutie (2)
in ecu/ 100 kg

09

4,00

0207 39 11 110

10

3,00

0207 39 11 190

09

4,00

0207 39 11 910

10

3,00

09

4,00

10

3,00

09

4,00

020739 15 000

01

5,00

01

22,00

02
03
02

40,00

03

01

4,00

0207 39 11 990

01

34,00

0207 39 13 000

02

34,00

03

15,00

10

3,00

0207 39 21 000

0105 19 10 000

01

4,00

0207 39 23 000

010519 90 000

01

3,00
0207 39 25 100

in ecu/100 kg

21,00
34,00

0207 39 25 200

02
03

15,00
34,00
15,00

0207 39 25 300

02

34,00

0207 39 25 400

03
01

15,00
2,50

01

5,00

0105 91 00 000

01

10,00

0207 10 11 000

01

8,00

020710 15 000

04

30,00

05

23,00

06

15,00

04

34,00

05

27,00

0207 39 31 910

06

15,00

0207 39 31 990

01

39,00

11

23,00

0207 39 33 000

12

15,00

0207 39 35 000

01
01

21,00
7,00

0207 10 19 100

0207 10 19 900

0207 39 25 900
0207 39 31 110

0207 39 31 190

0207 10 31 000

01

21,00

0207 39 41 000

01

26,00

0207 10 39 000

01

21,00

0207 39 43 000

0207 10 51 000

07

17,00

0207 39 45 000

01
01

25,00

08

23,00

0207 39 47 100

01

7,00

07

17,00

0207 39 47 900

08

27,00

0207 39 55 110

01

4,00

07

17,00

0207 39 55 190

0207 10 55 000

0207 10 59 000

0207 21 10 000

0207 21 90 100

08

27,00

0207 39 55 910

04

30,00

0207 39 55 990

01

38,00

05

23,00

0207 39 57 000

01

27,00

06

15,00

0207 39 65 000

01

7,00

04

34,00

0207 39 73 000

05

27,00

07
08
07
08
01

17,00
29,00
16,00
27,00
4,00

34,00

06

15,00

0207 21 90 900

11

23,00

12

15,00

0207 41 10 110

0207 22 10 000

01

21,00

0207 41 10 190

0207 22 90 000

01

21,00

0207 41 10 910

0207 23 1 1 000

07

17,00

0207 41 10 990

01

08

27,00

0207 41 11 000

02

07

17,00

08

27,00

0207 23 19 000

12,00

0207 39 77 000

0207 41 21 000

,

34,00

03

15,00

01

5,00
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Produktcode

Bestemming (')

Bedrag van de
restitutie (2)

Produktcode

20 . 10 . 93

Bestemming (')

in ecu/ 100 kg

0207 41 41 000
0207 41 51 000

01
02
03

0207 41 71 100

Bedrag van de
restitutie (2)

in ecu/ 100 kg

0207 42 41 000
0207 42 51 000
0207 42 59 000

02

22,00
40,00
21,00
34,00

01
01
01

26,00
12,00
25,00

03

15,00

0207 42 71 100

01

7,00

0207 42 71 900

—

02074171200

02

—

34,00

0207 43 15 110

01

4,00

0207 41 71 300

03
02

15,00
34,00

0207 43 15 190
0207 43 15 910

—
—

—
—

03

15,00

0207 43 15 990

01

38,00

0207 41 71 400

01

2,50

0207 43 21 000

01

27,00

0207 41 71
0207 42 10
0207 42 10
0207 4210

900
110
190
910

—
01
—
—

—
5,00
—
—

0207 43 31 000
0207 43 53 000

0207 43 63 000

01
07
08
07

0207 42 10 990
0207 42 11 000

01
01

39,00
21,00

160239 11 100

08
01

7,00
17,00
29,00
16,00
27,00
10,00

0207 42 21 000

01

7,00

1602 39 11 900

—

—

(') Verklaring van de code :

01 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika
02 voor de uitvoer naar Egypte, Ceuta en Melilla, Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Katar, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, de Republiek Jemen,
Irak, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Wit-Rusland,
Litouwen, Estland, Letland, Iran, Singapore, Angola, Libanon en Syrië
03 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en de bestemmingen bedoeld onder 02

04 voor de uitvoer naar Egypte, Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Katar, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Singapore, de Republiek

Jemen, Irak, Iran, Angola, Libanon en Syrië
05 voor de uitvoer naar Ceuta en Melilla, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan,
Turkmenistan, Wit-Rusland, Litouwen, Estland en Letland

06 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en de bestemmingen bedoeld onder 04 en 05
07 Hongarije, Polen, Roemenië, de Republieken Kroatië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina, de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro), de
voormalige Yoegoslavische Republiek Macedonië, de Tsjechische Republiek, de Slovaakse Republiek en Bulgarije
08 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en de bestemmingen bedoeld onder 07
09 voor de uitvoer naar Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Oman, Katar, de Verenigde Arabische Emiraten, de Republiek Jemen en Iran
10 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en de bestemmingen bedoeld onder 09
1 1 Armenië, Azerbajdzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Wit-Rusland, Litouwen,
Estland en Letland

1 2 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en de bestemmingen bedoeld onder 1 1 ,

(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.

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2855/93 VAN DE COMMISSIE
van 19 oktober 1993

tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771 /75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector eieren ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1235/89 (2), inzonderheid
op artikel 9, lid 2, vijfde alinea, eerste zin,
Overwegende dat het verschil tussen de in artikel 1 , lid 1 ,
van genoemde verordening bedoelde prijzen van de
produkten op de wereldmarkt en in de Gemeenschap
ingevolge artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2771 /75
kan worden overbrugd door een restitutie bij de uitvoer ;

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (*) 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
de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van 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 (*) ;

Overwegende dat de toepassing van deze regels en criteria
op de huidige marktsituatie in de sector eieren leidt tot de
vaststelling van een restitutiebedrag waardoor de
Gemeenschap aan de internationale handel kan deel
nemen en waarbij ook rekening gehouden wordt met de
aard van de uitvoer van deze produkten alsmede met hun
huidige belang ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2774/75 (3)
algemene regels zijn vastgesteld betreffende de toeken
ning van restituties bij uitvoer en criteria voor het bepalen
van het restitutiebedrag ;

Overwegende dat het Comité van beheer voor slacht
pluimvee en eieren geen advies heeft uitgebracht binnen
de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

Overwegende dat, op grond van de huidige marktsituatie

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

in een aantal derde landen en de concurrentie voor

bepaalde bestemmingen, een gedifferentieerde restitutie
moet worden vastgesteld voor bepaalde produkten van de
sector eieren ;

Artikel 1

Overwegende dat bij Verordning (EEG) nr. 990/93 van de
Raad (4) 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 ;

De lijst/codes van produkten bij uitvoer waarvan de in
artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2771 /75 bedoelde
restitutie wordt toegekend, alsmede de bedragen van deze
restituties, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 oktober 1993.

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

Gedaan te Brussel, 19 oktober 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

282
128
282
102

van
van
van
van

1 . 11 .
11 . 5.
1 . 11 .
28. 4.

1975,
1989,
1975,
1993,

blz.
blz.
blz.
blz.

49.
29.
68 .
14.

O PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(6) PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 oktober 1993 tot vaststelling van de uitvoer
restituties in de sector eieren

Produktcode

Bestemming (')

Bedrag van de restitutie (2)
in ecu/ 100 stuks

0407 00 1 1 000

02

4,00

0407 00 19 000

05

3,00

06

2,00

in ecu/100 kg
0407 00 30 000

03

21,00

04

12,00

0408 11 10 000

01

60,00

0408 19 11 000

01

26,00

0408 19 19 000

01

28,00

0408 91 10 000

01

58,00

0408 99 10 000

01

10,00

(') Verklaring van de code :
01 voor uitvoer naar alle bestemmingen,

02 voor uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika,
03 voor uitvoer naar Koeweit, Bahrein, Oman, Katar, de Verenigde Arabische Emiraten, de Republiek Jemen en
Hong-Kong,
04 voor uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de bestemmingen bedoeld onder 03,
05 voor uitvoer naar Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Oman, Katar, de Verenigde Arabische Emiraten, de Repu
bliek Jemen en Iran,
06 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en de
bestemmingen bedoeld onder 05.
(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.

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commis
sie.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2856/93 VAN DE COMMISSIE
van 19 oktober 1993

tot vaststelling van extra bedragen voor produkten in de sector slachtpluimvee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector slachtpluimvee ('), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3714/92 (2), en
met name op artikel 8, lid 4,

Overwegende dat, indien voor een produkt de aanbie
dingsprijs franco grens, hierna „aanbiedingsprijs"
genoemd, beneden de sluisprijs daalt, de heffingen op dit
produkt moeten worden verhoogd met een extra bedrag
dat gelijk is aan het verschil tussen de sluisprijs en de
overeenkomstig artikel 1 van Verordening nr. 163/67/
EEG van de Commissie van 26 juni 1967 houdende vast
stelling van de extra bedragen bij invoer van produkten
van de pluimveehouderij uit derde landen (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3821 /92 (4), bepaalde
aanbiedingsprijs ;
Overwegende dat de aanbiedingsprijs moet worden vast
gesteld voor alle invoer uit alle derde landen ; dat echter,
indien de uitvoer vanuit één of meer derde landen plaats

van geslachte eenden en ganzen van oorsprong en van
herkomst uit Roemenië, niet worden verhoogd met een
extra bedrag ;

Overwegende dat echter, krachtens Verordening (EEG)
nr. 2474/70 van de Commissie (8), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 3986/87, de heffingen bij invoer van
geslachte kalkoenen, van oorsprong en van herkomst uit
Polen, niet worden verhoogd met een extra bedrag ;
Overwegende dat echter, krachtens Verordening (EEG)
nr. 2164/72 van de Commissie (9), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 3987/87 (10), de heffingen bij invoer van
geslachte kippen en ganzen van oorsprong en van
herkomst uit Bulgarije, niet worden verhoogd met een
extra bedrag ;
Overwegende dat volgens de gegevens die gediend
hebben voor de vaststelling van de gemiddelde aanbie
dingsprijzen van produkten in de sector slachtpluimvee,
extra bedragen moeten worden vastgesteld als aangegeven
in de bijlage voor de daarin genoemde invoer ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

vindt tegen abnormaal lage prijzen, beneden de prijzen
die worden toegepast door de andere derde landen, een
tweede aanbiedingsprijs moet worden vastgesteld voor de
uitvoer uit deze andere landen ;

Overwegende dat echter, krachtens Verordening (EEG)
nr. 565/68 van de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3986/87 (6), de heffingen bij invoer
van geslachte hanen en kippen alsmede kuikens daarvan
en geslachte eenden en ganzen van oorsprong en van
herkomst uit Polen, niet worden verhoogd met een extra
bedrag ;
Overwegende dat echter, krachtens Verordening (EEG)
nr. 2261 /69 van de Commissie f), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3986/87, de heffingen bij invoer
(■)
O
(3)
(4)
O
(6)
O

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 77.
L 378 van 23. 12. 1992, blz. 23.
129 van 28. 6. 1967, blz. 2577/67.
L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 24.
L 107 van 8 . 5. 1968, blz. 7.
L 376 van 31 . 12. 1987, blz. 7.
L 286 van 14. 11 . 1969, blz. 24.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2777/75
bedoelde extra bedragen worden voor de in de bijlage
genoemde produkten van artikel 1 , lid 1 , van die verorde
ning vastgesteld als aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 oktober 1993.
(8) PB nr. L 265 van 8 . 12. 1970, blz. 13.
O PB nr. L 232 van 12. 10 . 1972, blz. 3.
(10) PB nr. L 376 van 31 . 12. 1987, blz. 20.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 261 /34

20 . 10 . 93

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

Gedaan te Brussel, 19 oktober 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 oktober 1993 tot vaststelling van extra
bedragen voor produkten in de sector slachtpluimvee
(in ecu/100 kg)
GN-code

Oorsprong van de invoer (')

Extra bedrag

0207 39 11
0207 41 10

01
01

40,00
40,00

0207 10 11
0207 10 15

02
02

5,00
5,00

0207 21 10
0207 10 19

02
02

5,00
5,00

0207 21 90
0207 39 13

02
02

5,00
5,00

0207 41 1 1

02

5,00

0207 39 41
0207 42 41
0207 39 21
0207 41 41

02
02
02
02

20,00
20,00
5,00
5,00

0207 39 23

03

15,00

0207 41 51

03

15,00

(') Oorsprong :
01 Brazilië, Thailand en China
02 Kroatië
03 Slovenië
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VERORDENING (EEG) Nr. 2857/93 VAN DE COMMISSIE
van 19 oktober 1993

tot vaststelling van extra bedragen voor produkten in de sector eieren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771 /75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector eieren ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1235/89 (2), en met name
op artikel 8, lid 4,

Overwegende dat, indien voor een produkt de aanbie
dingsprijs franco grens, hierna „aanbiedingsprijs"
genoemd, beneden de sluisprijs daalt, de heffingen op dit
produkt moeten worden verhoogd met een extra bedrag
dat gelijk is aan het verschil tussen de sluisprijs en de
overeenkomstig artikel 1 van Verordening nr. 163/67/
EEG van de Commissie van 26 juni 1967 houdende vast
stelling van de extra bedragen bij invoer van produkten
van de pluimveehouderij uit derde landen (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3821 /92 (4), bepaalde
aanbiedingsprijs ;

(EEG) nr. 4155/87 (9), en (EEG) nr. 2164/72 (10), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 3987/87 (u), de heffingen bij
invoer van eieren in de schaal, van pluimvee, van
oorsprong en van herkomst uit Polen, de Republiek
Zuid-Afrika, Australië, Roemenië of Bulgarije, niet
worden verhoogd met een extra bedrag voor zover het
overeenkomstig artikel 4 bis van Verordening nr. 163/67/
EEG ingevoerde produkten betreft ;

Overwegende dat, krachtens artikel 1 van Verordening
(EEG) nr. 990/69 van de Commissie (12), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 4155/87, de heffingen bij invoer
van vogeleieren uit de schaal en eigeel van oorsprong en
van herkomst uit Oostenrijk niet worden verhoogd met
een extra bedrag ;
Overwegende dat volgens de gegevens die gediend
hebben voor de vaststelling van de gemiddelde aanbie
dingsprijzen van de in artikel 1 , lid 1 , onder b), van Veror
dening (EEG) nr. 2771 /75 genoemde produkten, extra
bedragen moeten worden vastgesteld als aangegeven in de
bijlage voor de daarin genoemde invoer ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat de aanbiedingsprijs moet worden vast
gesteld voor alle invoer uit alle derde landen ; dat echter,
indien de uitvoer vanuit één of meer derde landen plaats
vindt tegen abnormaal lage prijzen, beneden de prijzen
die worden toegepast door de andere derde landen, een
tweede aanbiedingsprijs moet worden vastgesteld voor de
uitvoer uit deze andere landen ;

Overwegende dat echter, krachtens de Commissieverorde
ningen nr. 54/65/EEG (*), nr. 183/66/EEG (% nr. 765/67/
EEG n, (EEG) nr. 59/70 (8), alle gewijzigd bij Verordening
(■)
(2)
(3)
O
O
(*)
f)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 49.
L 128 van 11 . 5. 1989, blz. 29.
129 van 28. 6. 1967, blz. 2577/67.
L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 24.
59 van 8. 4. 1965, blz. 848/65.
211 van 19. 11 . 1966, blz. 3602/66.
260 van 27. 10. 1967, blz. 24.

f8) PB nr. L 11 van 16. 1 . 1970, blz. 1 .

Artikel 1

De in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2771 /75
bedoelde extra bedragen worden voor de in bijlage
genoemde produkten van artikel 1 , lid 1 , van die verorde
ning vastgesteld als aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 oktober 1993.
(9) PB nr. L 392 van 31 . 12. 1987, blz. 29.
(10) PB nr. L 232 van 12. 10. 1972, blz. 3.
(») PB nr. L 376 van 31 . 12. 1987, blz. 20.
(12) PB nr. L 130 van 31 . 5. 1969, blz. 4.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 oktober 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 oktober 1993 tot vaststelling van extra
bedragen voor produkten in de sector eieren
GN-code

Oorsprong van de invoeren (')

Extra bedrag
in ecu/100 kg

0408 11 10

01

190,00

0408 91 10

02

150,00

(') Oorsprong :

01 Verenigde Staten van Amerika,
02 Rusland en Estland.

Nr. L 261 /37

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

20 . 10. 93

VERORDENING (EEG) Nr. 2858/93 VAN DE COMMISSIE
van 19 oktober 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 ('), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2193/93 (2), en met name op artikel 10, lid

rentieperiode van 18 oktober 1993 geconstateerde repre
sentatieve marktkoers ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2703/93 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,

5, en artikel 11 , lid 3,

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

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

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. 2703/93 van de Commissie (4) 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 20 oktober 1993.

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

Gedaan te Brussel, 19 oktober 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
O
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
196
387
245

van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
5. 8 . 1993, blz. 22.
31 . 12. 1992, blz. 1 .
1 . 10. 1993, blz. 108 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 oktober 1993 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)
GN-code

Derde landen (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

92,03 (2)(3)
92,03 (2) (3)
69,37 00

1001 9091

85,00

1001 90 99
1002 00 00

85,00 0
114,05 (6)

1003 00 10
1003 00 20

120,43
120,43

1003 00 80

120,43 0

1004 00 00

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90

1101 00 00

91,02

92,03 00
92,03 0 0
101,92 0
21,43 0
28,78 (4)
27,36 0
0
27,36

157,09 0

1102 1000

196,02

1103 11 30

' 141,31

1103
1103
1107
1107

11
11
10
10

50
90
11
19

1107 1091
1107 10 99
1107 20 00

141,31
179,92
162,18
123,93

225,25 (10)
171,05 (9)
197,55 (l0)

(') 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.
(4) 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.
O 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 Gemeen
schap vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1 180/77 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).
O Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
(8) 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.
(*) 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.
(,0) Deze heffing wordt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1180/77 van de Raad, verminderd met 5,44 ecu/ton
voor de produkten van oorsprong uit Turkije.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2859/93 VAN DE COMMISSIE
van 19 oktober 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 ('), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2193/93 (2), en met name op artikel 12, lid

rentieperiode van 18 oktober 1993 geconstateerde repre
sentatieve 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,

4,

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

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

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 (4) 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

Artikel 2

stélsel 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 20 oktober 1993.

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

Gedaan te Brussel, 19 oktober 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
(2) PB nr. L 196 van 5. 8. 1993, blz. 22.
O PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(4) PB nr. L 159 van 1 . 7. 1993, blz. 11 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 oktober 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

1 ' term .

2' term.

3e term.

10

11

12

1

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

GN-code

1001 90 91

0

0

0

7,56

1001 90 99

0

0

0

7,56

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

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

10,59

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.

2' term .

3' term.

4' term .

10

11

12

1

2

GN-code

110710 11

0

0

0

13,46

13,46

110710 19

0

0

0

10,05

10,05

11071091

0

0

0

0

0

1107 1099

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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II

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

COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 12 oktober 1993

tot beëindiging van het nieuwe onderzoek naar Verordening (EEG) nr. 3905/88
betreffende de invoer van polyestergarens van oorsprong uit Turkije

(93/537/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

duceerd en verkocht wordt voor uitvoer naar de

GEMEENSCHAPPEN,

Gemeenschap door verschillende bedrijven die in
een specifieke lijst zijn opgenomen en waarvoor
een lager anti-dumpingrecht wordt gehanteerd.

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

(2)

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van
11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen
lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap ('),
inzonderheid op artikel 14,
Na de Associatieraad, die is opgericht in het kader van de
Overeenkomst EEG-Turkije, te hebben ingelicht inge
volge artikel 47, lid 2, van het Aanvullend Protocol bij de
Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap
en Turkije (2),

Bovendien voerde dit bedrijf aan dat het met geen
enkel van de bedrijven waarop het vorige onder
zoek betrekking had en waarbij dumping werd vast
gesteld, geassocieerd was.

Gelet op het voorstel dat door de Commissie werd inge
diend na overleg in het kader van het Raadgevend Comité
waarin bij bovenvermelde verordening is voorzien,
Overwegende hetgeen volgt :

(1 )

Bij Verordening (EEG) nr. 3905/88 (3) stelde de
Raad een definitief anti-dumpingrecht van 13,2 %
in op de invoer van getextureerd polyestergaren
(PTY) ingedeeld onder de GN-codes 5402 33 10 en
5402 33 90, van oorsprong uit onder andere
Turkije, met uitzondering van het garen dat gepro

(') PB nr. L 209 van 2. 8. 1988, blz. 1 .
O PB nr. L 293 van 29. 12. 1972, blz. 15.
O PB nr. L 347 van 16. 12. 1988, blz. 10.

In een bericht van 18 maart 1993 (4) leidde de
Commissie, na overleg in het kader van het Raad
gevend Comité en overeenkomstig artikel 14 van
Verordening (EEG) nr. 2423/88, een nieuw onder
zoek in naar Verordening (EEG) nr. 3905/88, daar
het een Turks bedrijf, Korteks (Bursa, Turkije),
betrof. Dit bedrijf had aangevoerd dat het het
produkt waarop de anti-dumpingrechten van
toepassing waren gedurende de vorige periode van
onderzoek (1 januari — 30 juni 1987) niet had
uitgevoerd, maar wel het vaste voornemen had met
deze uitvoer in de nabije toekomst te beginnen en
reeds contacten met potentiële klanten in de
Gemeenschap had gelegd.

(3)

Vervolgens werd de Commissie op 25 augustus
1993 door Korteks, de Turkse exporteur, erover
ingelicht dat deze zijn verzoek om een nieuw
onderzoek naar de geldende verordening introk
vanwege diepgaande wijzigingen op de markt.
Onder deze omstandigheden oordeelt de
Commissie dat verder onderzoek niet noodzakelijk
is en dat de procedure dient te worden beëindigd,

(<) PB nr. C 76 van 18 . 3. 1993, blz. 3 .
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BESLUIT :

Enig artikel

Het nieuwe onderzoek naar Verordening (EEG) nr. 3905/88 waarom door Korteks (Bursa)
werd verzocht betreffende de invoer van polyestergarens van oorsprong uit Turkije wordt
hierbij beëindigd.
Gedaan te Brussel, 12 oktober 1993.
Voor de Commissie
Leon BRITTAN

Vice-Voorzitter
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RECTIFICATIES

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 715/93 van de Commissie van 26 maart 1993
houdende verlenging van behaalde termijnen toegestaan voor de certificering van hop

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 74 van 27 maart 1993)
Bladzijde 43, eerste „Overwegende", vijfde regel
in plaats van : „afzetmogelijkheden"
te lezen :
„afzetmoeilijkheden".

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2563/93 van de Commissie van 17 september 1993
waarbij de Lid-Staten worden gemachtigd toestemming te verlenen om appelen preventief
uit de markt te nemen

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 235 van 18 september 1993)
Bladzijde 21 , bijlage, laatste regel
in plaats van : „Gola en mutaties"
te lezen :

„Gala en mutaties".

Nr. L 261 /43

