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VERORDENING (EG) Nr. 399/96 VAN DE RAAD
4

van 4 maart 1996

tot verdere opschorting van de definitieve anti-dumpingrechten die zijn
ingesteld op de invoer van bepaalde soorten elektronische microschakelingen
bekend als DRAM's (dynamic random access memories) van oorsprong uit Japan
en de Republiek Korea
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

steld op DRAMs van oorsprong uit Japan en de
Republiek Korea voor een periode van negen

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

maanden opgeschort op grond van het feit dat de
marktsituatie voor de produkten in kwestie zich

Gelet op Verordening (EG) nr. 3283/94 van de Raad van
22 december 1994 betreffende beschermende maatregelen
tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn
van de Europese Gemeenschap ('), inzonderheid op

tijdelijk had gewijzigd in die mate dat er niet langer
sprake was van schadelijke dumping en de maatre
gelen derhalve voor deze periode konden worden
opgeschort.

artikel 14, lid 4,

Gelet op het voorstel van de Commissie dat na overleg in
het kader van het Raadgevend Comité werd ingediend,

(4)

Op 15 juli 1995 leidde de Commissie een nieuw

onderzoek (*) in naar de anti-dumpingmaatregelen

Overwegende hetgeen volgt:

met betrekking tot DRAM's van oorsprong uit

(1 )

Japan en de Republiek Korea, ingevolge artikel 11 ,
leden 3 en 7, van Verordening (EG) nr. 3283/94
teneinde na te gaan of het noodzakelijk was de

Bij Verordening (EEG) nr. 21 12/90 (2) stelde de
Raad een definitief anti-dumpingrecht in op de
invoer in de Gemeenschap van bepaalde soorten
elektronische microschakelingen die bekend staan
als DRAM's (dynamic random access memories)
van oorsprong uit Japan, en ingedeeld onder:
— GN-codes 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16,

8542 11 18 wanneer het gaat om afgewerkte
DRAM's,

— ex 8542 11 01 wanneer het gaat om DRAM
wafers, en ex 8542 11 05 wanneer het gaat om
DRAM-chips en
— ex 8473 30 10 of ex 8548 00 00 wanneer het

gaat om DRAM-„modules".
(2)

bij Verordening (EEG) nr. 611 /93 (3) stelde de Raad
een definitief anti-dumpingrecht in op de invoer in
de Gemeenschap van DRAM's van oorsprong uit
Korea.

(3)

Bij Besluit 95/ 197/EG van de Commissie (4) werden
de definitieve anti-dumpingrechten die waren inge

(') PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1251 /95 (PB nr. L 122 van
2. 6. 1995, blz. 1 ).

(2) PB nr. L 193 van 25. 7. 1990, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2967/92 (PB nr. L 299
van 15. 10 . 1992, blz. 4).

(3) PB nr. L 66 van 18 . 3. 1993, blz. 1 .
(4) PB nr. L 126 van 9. 6. 1995, blz. 58.

maatregelen voort te zetten. Dit nieuwe onderzoek
is hangende.

(5)

Op basis van de beschikbare gegevens over de
marktsituatie, in het bijzonder de verkoopover
zichten van de betrokken exporteurs, onderzocht de
Commissie of voldaan was aan de voorwaarden

voor de verdere opschorting van de anti
dumpingrechten. Vooral uit de beschikbare statisti
sche gegevens en de gegevens in verband met de
verkoop
die
de
Commissie
door
de
EG-producenten en alle bekende Japanse en Kore
aanse exporteurs ter beschikking werden gesteld
blijkt, nu het einde van de aanvankelijke periode
van opschorting van de maatregelen nadert, dat de
DRAM-markt in de Gemeenschap nog steeds
stabiel is en de vraag het aanbod overtreft. De
verkoopprijzen liggen hoog en de financiële presta
ties van de EG-bedrijfstak zijn nog steeds gunstig.
Vastgesteld werd dat in het algemeen de marktom
standigheden die beschreven zijn in de derde over
weging van Besluit 95/ 197/EG van de Commissie
nog steeds gelden . Uit de marktverwachtingen
blijkt dat een dergelijke situatie ten minste in 1996
en in het eerste gedeelte van 1997 zal aanhouden .
r) PB nr. C 181 van 15. 7. 1995, blz. 13 .
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Er wordt evenwel ook van uitgegaan dat de huidige
marktsituatie, gezien het cyclische karakter van de
DRAM-markt in het verleden, gevolgd zou kunnen

Indien

in een opnieuw optreden van de schadelijke
dumping en zou de hernieuwde toepassing van
anti-dumpingmaatregelen noodzakelijk maken .
Deze overweging wordt kracht bijgezet door het feit
dat recentelijk wereldwijd, en in het bijzonder in
Japan en de Republiek Korea, aanzienlijke extra
produktiecapaciteit werd opgebouwd en dat boven
dien in de nabije toekomst nieuwe capaciteit tot
stand zal worden gebracht. Het is redelijk om ervan
uit te gaan dat deze stijging van de wereldwijde
produktiecapaciteit een mogelijke toekomstige
baisse op de markt zou kunnen verergeren .

EG-bedrijfstak opnieuw schade zou ondervinden

In het licht hiervan wordt het zinvol geacht om de
opschorting van de maatregelen in kwestie, na de
oorspronkelijke periode van negen maanden, met
een periode van één jaar te verlengen; het is weinig
waarschijnlijk dat zich op de EG-markt ten gevolge
van een dergelijke verlenging opnieuw schadelijke
Derhalve, en overeenkomstig het bepaalde van
artikel 14, lid 4, van Verordening (EG) nr. 3283/94
bracht de Commissie de klagende partij op de
hoogte van haar voornemen om de Raad voor te
stellen de opschorting van de bovengenoemde
anti-dumpingmaatregelen met een periode van één
jaar te verlengen en stelde zij de klagende partij in
de gelegenheid hierop commentaar te leveren. De
klagende partij bracht in dit verband geen
bezwaren naar voren .

(9)

(10)

alsmede het gedrag van de individuele partici
panten op deze markt zoals zij reeds deed gedu
rende de aanvankelijke periode van opschorting.

worden door een baisse . Dit zou kunnen resulteren

dumping ten aanzien van DRAM's zou voordoen.
(8)
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Tot slot wordt ervan uitgegaan dat is voldaan aan
de vereisten om de opschorting van de betrokken
rechten te verlengen, ingevolge artikel 14, lid 4, van
Verordening (EG) nr. 3283/94 en dat de opschor
ting derhalve met een periode van één jaar dient te
worden verlengd.
De Commissie zal de ontwikkeling van de
DRAM-markt verder nauwgezet controleren

een

situatie

zou

ontstaan

waarin

de

zal de Commissie de Raad voorstellen bovenbe

doelde anti-dumpingrechten onverwijld opnieuw in
te stellen .

(11 )

Hiertoe geldt verder de verplichting verslagen in te
dienen over de verkoop en de prijzen conform de
verbintenissen zodat de Commissie in staat wordt

gesteld de DRAM-markt te controleren . Zoals

evenwel reeds eerder werd vermeld, is de verplich
ting die in deze verbintenissen is opgenomen om
de bepalingen in verband met de minimumprijs na
te leven, gedurende de periode van de verlenging
van de opschorting van de anti-dumpingrechten,
niet van kracht. De driemaandelijkse berekening en
mededeling van deze prijzen aan bedoelde
bedrijven door de Commissie zullen daarom tijdens
deze periode worden stopgezet.

(12)

Het Raadgevend Comité werd geraadpleegd over de
opschorting van de anti-dumpingmaatregelen en
uitte geen bezwaren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De opschorting van de definitieve anti-dumpingrechten
die respectievelijk bij Verordening (EEG) nr. 2112/90 en
(EEG) nr. 611 /93 werden ingesteld op de invoer van
bepaalde soorten elektronische microschakelingen,
bekend als DRAM's van oorsprong uit Japan en de Repu
bliek Korea wordt hierbij met een periode van een jaar
verlengd.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 4 maart 1996 .
Voor de Raad
De Voorzitter
P. BARATTA
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Nr. L 55/3

VERORDENING (EG) Nr. 400/96 VAN DE COMMISSIE
van 5 maart 1996

tot vaststelling van de specifieke landbouwomrekeningskoers voor de vergoeding
van de opslagkosten in de suikersector voor de maand februari 1996

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1101 /95 (2),
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),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 50/95 (4),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1713/93 van de
Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van bijzondere
voorschriften voor de toepassing van de landbouw
omrekeningskoers in de suikersector (J), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 2926/94 (% en met name op
artikel 1 , lid 3,

Overwegende dat artikel 1 , lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 1713/93 bepaalt dat de in artikel 8 van Verordening
(EEG) nr. 1785/81 bedoelde vergoeding van de opslag
kosten in nationale valuta wordt omgerekend aan de hand
van een specifieke landbouwomrekeningskoers die gelijk
is aan het pro rata temporis berekende gemiddelde van de

landbouwomrekeningskoersen in de maand van opslag;
dat deze specifieke landbouwomrekeningskoers elke
maand voor de voorafgaande maand moet worden vastge
steld;

Overwegende dat de specifieke landbouwomrekenings
koers waarmee de vergoeding van de opslagkosten in de

onderscheiden nationale valuta's moet worden omgere
kend, op grond van bovengenoemde bepalingen voor de
maand februari 1996 wordt vastgesteld zoals aangegeven
in de bijlage bij deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De specifieke landbouwomrekeningskoers voor de omre
kening van de in artikel 8 van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 bedoelde vergoeding van de opslagkosten in
de nationale valuta's wordt voor de maand februari 1996

vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 maart 1996.
Zij is van toepassing met ingang van 1 februari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 5 maart 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
110 van 17. 5. 1995, blz. 1 .
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
159 van 1 . 7. 1993, blz. 94.

(j PB nr. L 307 van 1 . 12. 1994, blz. 56.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 5 maart 1996 tot vaststelling van de specifieke
landbouwomrekeningskoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector
voor de maand februari 1996

Landbouwomrekeningskoers
1 ecu =

39,5239
7,49997

1,90616

Belgische frank en Luxemburgse frank
Deense kroon

Duitse mark

311,761

Griekse drachme

165,198
6,61023

Spaanse peseta

0,829498

2 096,38
2,14021
13,4084
198,202

Franse frank

Iers pond
Italiaanse lire

Nederlandse gulden
Oostenrijkse schilling
Portugese escudo

5,88000

Finse mark

8,93762

Zweedse kroon

0,856563

Pond sterling
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Nr. L 55/ 5

VERORDENING (EG) Nr. 401 /96 VAN DE COMMISSIE
van 5 maart 1996

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2659/94 betreffende nadere regels voor de
toekenning van steun voor de particuliere opslag van Grana Padano-,
Parmigiano Reggiano- en Provolone-kaas
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

» 1 . Het steunbedrag voor de particuliere opslag van
kaas wordt als volgt vastgesteld:

Gemeenschap,

a) 100 ecu per ton voor de vaste kosten;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening

b) 0,35 ecu per ton en per dag van contractuele opslag
voor de opslagkosten;

der markten in de sector melk en zuivelprodukten ('), laat

stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2931 /95 van de
Commissie (2), en met name op artikel 9, lid 3, en artikel
28 ,

Overwegende dat in artikel 6, lid 1 , van Verordening (EG)

c) een bedrag voor de financieringskosten, uitgedrukt
in ecu per ton en per dag van contractuele opslag
en vastgesteld als volgt:

nr. 2659/94 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verorde

— 1,32 voor Grana Padano,

ning (EG) nr. 907/95 (4), de bedragen zijn vastgesteld van
de steun voor de particuliere opslag van Grana Padano-,
Parmigiano Reggiano- en Provolone-kaas; dat deze
bedragen moeten worden gewijzigd om rekening te
houden met de ontwikkeling van de opslagkosten;

— 1,58 voor Parmigiano Reggiano,

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

— 0,78 voor Provolone .".

Artikel 2

Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,
Deze verordening treedt in werking op de derde dag
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 1

Artikel 6, lid 1 , van Verordening (EG) nr. 2659/94 wordt
vervangen door:

Zij is van toepassing op de op of na de datum van haar
inwerkingtreding gesloten opslagcontracten .

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

Gedaan te Brussel, 5 maart 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 13.
(2) PB nr. L 307 van 20 . 12. 1995, blz. 10.
(3) PB nr. L 284 van 1 . 11 . 1994, blz. 26.

h) PB nr. L 93 van 26. 4. 1995, blz. 14.

Nr. L 55/6
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VERORDENING (EG) Nr. 402/96 VAN DE COMMISSIE
van 5 maart 1996

met betrekking tot de bepalingen voor de toekenning van steun voor de
particuliere opslag van bewaarkaas
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten ('), laat

stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2931 /95 van de
Commissie (2), en met name op artikel 9, lid 3, en arti

omrekeningskoers (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 31 5/96 15), de omrekeningskoers is vastgesteld die
in het kader van de steunmaatregelen voor de particuliere
opslag in de zuivelsector moet worden toegepast;
Overwegende dat het aangewezen is de continuïteit van
de betreffende opslagoperaties te waarborgen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

kel 28 ,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 508/71 van de
Raad (3) wordt bepaald dat kan worden besloten tot het

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

verlenen van steun aan de particuliere opslag voor

bepaalde soorten bewaarkaas indien door seizoenopslag
een ernstig gebrek aan evenwicht op de markt kan
worden opgeheven of verminderd;
Overwegende dat de seizoengebondenheid van de
produktie van Emmentaler en Gruyère nog wordt verer

Artikel 1

Er wordt steun verleend voor de particuliere opslag van
21 600 ton Emmentaler en Gruyère, die zijn vervaardigd
in de Gemeenschap en die aan de in de artikelen 2 en 3
vastgestelde voorwaarden voldoen .

gerd door de omgekeerde seizoengebondenheid van het

Artikel 2

verbruik van deze kaassoorten; dat het bijgevolg dienstig

is over te gaan tot de opslag van deze kaassoorten, voor
een hoeveelheid die overeenkomt met het verschil tussen

de produktie in de zomermaanden en die in de winter
maanden ;

Overwegende dat het met betrekking tot de uitvoerings
bepalingen van deze maatregel dienstig is de maximum
hoeveelheid die van steun kan genieten alsook de duur
van de overeenkomsten vast te stellen naar gelang van de
werkelijke behoeften van de markt en van de bewaarmo

gelijkheden van de betrokken kaas; dat het bovendien
noodzakelijk is de inhoud van de overeenkomsten te

preciseren teneinde de identificatie van de kaas en de
controle van de voorraden, waarvoor steun wordt verleend,

te waarborgen; dat de steun moet worden vastgesteld met
inachtneming van de opslagkosten en de te verwachten
ontwikkeling van de marktprijzen;

Overwegende dat het op grond van de ervaring die met de
controleregeling is opgedaan, dienstig is nadere controle
voorschriften op te stellen, met name ten aanzien van de
voor te leggen bescheiden en de ter plaatse uit te voeren

1 . Het interventiebureau sluit slechts een opslagcon
tract wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan :
a) de partij kaas waarop het contract betrekking heeft, is
samengesteld uit ten minste 5 ton;
b) op de kazen moet, in onuitwisbare letters, de aandui
ding, in voorkomend geval in de vorm van een
nummer, van de onderneming waar zij werden
vervaardigd en van de dag en de maand van vervaar
diging zijn aangebracht;

c) de kazen werden ten minste tien dagen vóór de
aanvangsdatum van de in de overeenkomst vermelde
opslag vervaardigd;

d) de kazen hebben voldaan aan een kwaliteitsonderzoek
waaruit is gebleken dat zij voldoende waarborgen
bieden om na hun rijping te worden ingedeeld:
— in „Premier choix in Frankrijk,
— in „Markenkase" of „Klasse fein

in Duitsland,

— als „Special Grade" in Ierland,

controles; dat de Lid-Staten in verband met deze nieuwe

— als „I luokka" in Finland,

bepalingen moeten kunnen voorschrijven dat de controle
kosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van de

— als „ 1 . Güteklasse Emmentaler/Bergkase/Alpkase"
in Oostenrijk,

contractant komen ;

Overwegende dat in artikel 1 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1756/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot
vaststelling van de voor de sector melk en zuivelpro
dukten toe te passen ontstaansfeiten voor de landbouw
(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 13.
(2) PB nr. L 307 van 20 . 12. 1995, blz. 10.
(3) PB nr. L 58 van 11 . 3. 1971 , blz. 1 .

— als „Vasterbotten " in Zweden ;

e) de depothouder verbindt zich ertoe:
— tijdens de gehele duur van de opslag de kazen te
bewaren in ruimten waarvan de maximumtempera

tuur in lid 2 is aangeduid,
(4) PB nr. L 161 van 2. 7. 1993, blz. 48 .

H PB nr. L 44 van 22. 2. 1996, blz. 12.
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— tijdens de duur van de overeenkomst de samen
stelling van de in het contract begrepen partij niet
zonder machtiging van het interventiebureau te
wijzigen . Voor zover de voorwaarde betreffende de
per partij vastgestelde minimale hoeveelheid in
acht genomen blijft, mag het interventiebureau een
tot uitslag of vervanging van de kaas beperkt blij
vende wijziging toestaan, indien wordt vastgesteld
dat de opslag wegens kwaliteitsverlies niet mag
voortduren .

Bij uitslag van bepaalde hoeveelheden wordt het
contract :

i) indien bedoelde hoeveelheden met toestem
ming van het interventiebureau worden vervan
gen, beschouwd als geen enkele wijziging te
hebben ondergaan;
ii) indien bedoelde hoeveelheden niet worden
vervangen, beschouwd als van de aanvang af
voor de nog opgeslagen gebleven hoeveelheid te
zijn afgesloten .
De uit een dergelijke wijziging voortvloeiende
controlekosten komen ten laste van de opslaghou
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c) 0,75 ecu per ton en per dag van contractuele opslag
voor de financiële kosten .

2.
Er wordt geen steun verleend wanneer de duur van
de contractuele opslag minder dan 90 dagen bedraagt. Het
maximumbedrag van de steun kan niet hoger zijn dan het

bedrag dat overeenkomt met een contractuele opslagduur
van 180 dagen .

In afwijking van artikel 2, lid 1 , onder e), tweede streepje,
mag de opslaghouder aan het einde van het in de eerste
alinea bedoelde tijdvak van 90 dagen, en na het begin van
de in artikel 3, lid 2, bedoelde periode van uitslag, een
gehele onder contract staande partij of een gedeelte ervan
uitslaan. De hoeveelheid die mag worden uitgeslagen
bedraagt ten minste 500 kg. De Lid-Staten kunnen echter
deze hoeveelheid verhogen tot 2 ton .

De datum van het begin van de uitslag van de partij kaas
waarop de overeenkomst betrekking heeft, is niet
begrepen in de periode van contractuele opslag.
Artikel 5

der;

— een voorraadboekhouding te voeren en iedere week
het interventiebureau in kennis te stellen van de

inslag gedurende de verstreken week en van de
verwachte uitslag.
2.

De maximumtemperatuur van de opslagruimten

bedraagt + 6° C voor Emmentaler en + 1 0 ° C voor
Gruyère-soorten . De Lid-Staten worden gemachtigd een
temperatuur van ten hoogste + 10°C toe te staan voor
Emmentaler in het geval dat de kaas waarop de overeen
komst betrekking heeft reeds van tevoren is gerijpt.
3 . De opslagovereenkomst
a) wordt schriftelijk gesloten en in de overeenkomst
wordt de datum van het begin van de contractuele

opslag vermeld; deze datum mag ten vroegste de dag
zijn die volgt op de dag van de beëindiging van de
inslag van de partij kaas waarop de overeenkomst
betrekking heeft;
b) wordt gesloten na beëindiging van de inslag van de
partij kaas waarop de overeenkomst betrekking heeft
en uiterlijk 40 dagen na de datum van het begin van
de contractuele opslag.
Artikel 3

1.

De steun wordt slechts verleend voor de kaas die is

ingeslagen gedurende de periode van inslag. Deze begint
op 1 april 1996 en eindigt uiterlijk op 30 september van
hetzelfde jaar.

2. De opgeslagen kaas kan slechts worden uitgeslagen
gedurende de periode van uitslag. Deze begint op
1 oktober 1996 en eindigt op 31 maart van het volgende
jaar.
Artikel 4

1 . Het steunbedrag wordt als volgt vastgesteld:
a) 100 ecu per ton voor de vaste kosten;
b) 0,35 ecu per ton en per dag van contractuele opslag
voor de opslagkosten;

1.
De Lid-Staten zien erop toe dat de voorwaarden voor
de betaling van de steun in acht zijn genomen .

2. De contractant moet de met het toezicht op de
maatregel belaste nationale instanties inzage geven van
alle bescheiden die voor de produkten die zich in particu
liere opslag bevinden, uitsluitsel geven over:
a) de eigenaar op het tijdstip van de inslag;
b) de oorsprong van de kaas en de datum waarop hij
vervaardigd is;
c) de inslagdatum;
d) de aanwezigheid in het koelhuis;
e) de uitslagdatum .

3 . De contractant of, in voorkomend geval, de exploi
tant van het koelhuis voert een voorraadboekhouding die
in het koelhuis ter inzage ligt en de volgende gegevens
bevat:

a) identificatie per nummer van het contract voor de
produkten die zich in particuliere opslag bevinden;
b) de inslag- en uitslagdatums;
c) het aantal kazen en het gewicht per partij;
d) de plaats waar de produkten in het koelhuis zijn
opgeslagen .
4.
De opgeslagen produkten moeten gemakkelijk iden
tificeerbaar zijn en per contract geïndividualiseerd
worden .

Een speciaal merkteken moet worden aangebracht op de
kazen waarop de overeenkomst betrekking heeft.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 1 , onder
e), voeren de bevoegde instanties bij de inslag controles

uit om met name te waarborgen dat de opgeslagen
produkten voor steun in aanmerking komen en om elke
mogelijkheid tot vervanging van produkten tijdens de
contractuele opslagperiode te voorkomen .

Nr. L 55/8
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De nationale controle-instantie

a) voert een onaangekondigde steekproefcontrole op de
aanwezigheid van de produkten in het koelhuis uit. De
steekproef moet representatief zijn en betrekking
hebben op minstens 10 % van de totale hoeveelheid
waarvoor in het raam van een steunmaatregel voor de

particuliere opslag contracten zijn gesloten . Naar
aanleiding van die controle wordt ook de in lid 3
bedoelde boekhouding onderzocht en vindt samen met
een identificatie een materiële controle van gewicht en
aard van de produkten plaats. De materiële controles
worden uitgevoerd bij minstens 5 % van de hoeveel
heid waarop de onaangekondigde controle betrekking
heeft;

b) gaat aan het einde van de contractuele opslagperiode
na of de produkten nog opgeslagen zijn .

7. Over de op grond van de leden 5 en 6 uitgevoerde
controles wordt een verslag opgesteld waarin
— de controledatum,

6 . 3 . 96

8 . Wanneer onregelmatigheden aan het licht komen
die op 5 % of meer van de gecontroleerde hoeveelheden
betrekking hebben, wordt de steekproef op een door de
bevoegde instantie nader te bepalen groter aantal
monsters gebaseerd.

De Lid-Staten melden deze onregelmatigheden binnen
vier weken aan de Commissie .

9 . De Lid-Staten kunnen voorschrijven dat de controle
kosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van de
contractant zijn .
Artikel 6

De Lid-Staten delen aan de Commissie uiterlijk op de
dinsdag van iedere week mede:
a) de hoeveelheden kaas waarvoor in de loop van de voor
afgaande week opslagovereenkomsten zijn gesloten;
b) eventueel de hoeveelheden waarvoor de in artikel 2,
lid 1 , onder e), tweede streepje, bedoelde machtiging
werd verleend .

— de duur van de controle en

— de uitgevoerde werkzaamheden
worden aangegeven .

Het controleverslag wordt ondertekend door de bevoegde
ambtenaar en medeondertekend door de contractant of, in

voorkomend geval, door de exploitant van het koelhuis.

Artikel 7

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 april 1996.

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

Gedaan te Brussel, 5 maart 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 403/96 VAN DE COMMISSIE
van 5 maart 1996

tot vaststelling, voor het eerste halfjaar van 1996, van aanvullende maatregelen
voor het beheer van de invoer van bepaalde categorieën levende runderen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende vaststelling, in verband met
de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen
van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst inzake de
landbouw, van bepaalde concessies in de vorm van
communautaire tariefcontingenten voor bepaalde land
bouwprodukten en van een autonome overgangsregeling
tot aanpassing van bepaalde in de Europa
Overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies ('), en
met name op artikel 8,

Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie van 16
november 1988 houdende gemeenschappelijke uitvoe
ringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en
voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten (3), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2137/95 (4), en
van Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie van
26 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen voor de
invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rund
vlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr.
2377/80 (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2856/95 (6); dat bovendien moet worden bepaald dat de
certificaten pas na afloop van een bedenktijd worden afge
geven en dat de aangevraagde hoeveelheden eventueel
met een uniform percentage worden verminderd;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 3066/95 voor
het eerste halfjaar van 1996 een tariefcontingent van
89 000 levende runderen van ten hoogste 80 kg, van
oorsprong uit bepaalde derde landen, is geopend waarvoor
het douanerecht met 80 % wordt verlaagd;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 3018/95 van de
Commissie van 20 december 1995 tot vaststelling, voor
het eerste halfjaar van 1996, van maatregelen voor het
beheer van de invoer van bepaalde categorieën levende
runderen (2) bepaalde maatregelen zijn vastgesteld voor de
invoer van 62 250 stuks van ten hoogste 80 kg; dat deze
hoeveelheid op grond van Verordening (EG) nr. 3066/95
voor het eerste halfjaar van 1996 met 26 750 stuks is

verhoogd; dat bijgevolg voor de invoer van deze dieren
beheersmaatregelen moeten worden vastgesteld die
aansluiten bij de reeds bij Verordening (EG) nr. 3018/95
geïntroduceerde invoerregeling-,

Overwegende echter dat, om beter rekening te houden
met het gebruikelijke handelsverkeer in het kader van de
specifieke invoerregelingen voor niet meer dan 80 kg
wegende kalveren, criteria moeten worden goedgekeurd
die enigermate verschillen wat de zogenoemde traditio
nele referentiehoeveelheden betreft;

Overwegende dat moet worden voorgeschreven dat de
regeling wordt beheerd door middel van invoercertifica

Voor de invoer in de Gemeenschap, in het eerste halfjaar
van 1996, van ten hoogste 80 kg wegende levende
runderen van GN-code 0102 90 05, van oorsprong uit de
in bijlage I vermelde landen, worden bij deze verordening
beheersmaatregelen vastgesteld ter aanvulling van die van
Verordening (EG) nr. 3018/95.
Artikel 2

1.

Voor 1996 kunnen krachtens deze verordening voor

ten hoogste 26 750 dieren van GN-code 0102 90 05
invoercertificaten worden afgegeven .

2. Het ad-valoremrecht en de in het gemeenschappe
lijk douanetarief (GDT) vastgestelde specifieke bedragen
worden voor deze dieren met 80 % verlaagd.
3 . Het in lid 1 bedoelde aantal wordt als volgt in twee
gedeelten verdeeld:

a) het eerste gedeelte, gelijk aan 70% , zijnde 18 725

ten; dat te dien einde met name voorschriften moeten

stuks, wordt verdeeld onder:

worden vastgesteld betreffende de indiening van de
aanvragen en moet worden bepaald welke gegevens de
aanvragen en de certificaten moeten bevatten, waarbij
eventueel wordt afgeweken van sommige bepalingen van

— importeurs uit de Gemeenschap in haar samen
stelling op 31 december 1994, die kunnen

(■) PB nr. L 328 van 30. 12. 1995, blz. 31 .
(2) PB nr. L 314 van 28 . 12. 1995, blz. 58.

(3) PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1 .
(4) PB nr. L 214 van 8 . 9. 1995, blz . 21 .
O PB nr. L 143 van 27. 6. 1995, blz. 35.

h) PB nr. L 299 van 12. 12. 1995, blz. 10.
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bewijzen dat zij in 1993, 1994 of 1995 dieren van
GN-code 0102 90 05 hebben ingevoerd in het
kader van de in bijlage II vermelde verordeningen,
en

— importeurs uit de nieuwe Lid-Staten die kunnen
bewijzen dat zij in de Lid-Staat waar zij zijn geves
tigd:
— in 1993 en 1994 dieren van de bovengenoemde
GN-code hebben ingevoerd uit landen die op
31 december 1994 ten opzichte van hun land
als derde landen moeten worden beschouwd,
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2. Voor de toepassing van artikel 2, lid 3, onder a),
dienen de importeurs uiterlijk op 12 maart 1996 bij de
bevoegde instanties een aanvraag tot invoer in, vergezeld
van het in artikel 2, lid 6, bedoelde bewijs.
De Lid-Staten zenden de Commissie, na verificatie van de

ingediende documenten, uiterlijk op 25 maart 1996 de
lijst toe van de importeurs die aan de voorwaarden
voldoen, met vermelding van inzonderheid hun naam en
adres en, voor elk van hen, de aantallen in aanmerking
komende dieren die zij in elk van de referentiejaren
hebben ingevoerd.

en

— in 1995 dieren hebben ingevoerd in het kader
van de in bijlage II, onder b), vermelde verorde
ningen;

b) het tweede gedeelte, gelijk aan 30 % , zijnde 8 025

3 . Voor de toepassing van artikel 2, lid 3, onder b),
dienen de handelaren uiterlijk op 12 maart 1996 een
aanvraag tot invoer in, vergezeld van het in artikel 2, lid 6,
bedoelde bewijs.

stuks, wordt verdeeld onder de handelaren die kunnen

bewijzen dat zij in 1995 ten minste 100 levende
runderen van GN-code 0102 90, andere dan die

bedoeld onder a), hebben ingevoerd en/of uitgevoerd.
Deze handelaren moeten in een BTW-register van een
Lid-Staat zijn ingeschreven .

4. Het gedeelte van 1 8 725 stuks wordt onder de in
aanmerking komende importeurs verdeeld naar rata van
de overeenkomstig lid 6 bewezen invoer in 1993, 1994 en
1995 van dieren zoals bedoeld in lid 3, onder a).

5. Het gedeelte van 8 025 stuks wordt toegewezen naar
rata van de door de in aanmerking komende handelaren
gevraagde hoeveelheden .
6. Als bewijs van in - en uitvoer geldt uitsluitend het
douanedocument waarmee de goederen in het vrije
verkeer zijn gebracht of het uitvoerdocument, in beide
gevallen naar behoren geviseerd door de douaneautoritei

Een aanvrager mag slechts één aanvraag indienen .
Wanneer een aanvrager meer dan één aanvraag heeft
ingediend, zijn al zijn aanvragen onontvankelijk. De
aanvraag mag ten hoogste betrekking hebben op de
beschikbare hoeveelheid.

De Lid-Staten zenden de Commissie, na verificatie van de

ingediende documenten, uiterlijk op 25 maart 1996 de
lijst van de aanvragers met vermelding van de gevraagde
aantallen .

4. Alle mededelingen, ook die dat geen aanvragen zijn
ontvangen, worden per telex of per telefax gedaan en
daartoe worden, indien wel aanvragen zijn ingediend,
formulieren naar het model in de bijlagen III en IV
gebruikt.

Artikel 5

ten .

De Lid-Staten kunnen, als de aanvrager ten genoegen van

de bevoegde instantie kan bewijzen dat hij de originele
documenten niet heeft kunnen krijgen, een kopie van het
bovenbedoelde

document

aanvaarden

die

door

de

instantie van afgifte naar behoren is gecertificeerd.
Artikel 3

1.

1 . De Commissie besluit in hoeverre aan de aanvragen
gevolg kan worden gegeven.
2. Voor de in artikel 4, lid 3, bedoelde aanvragen wordt,
indien de hoeveelheden waarvoor aanvragen zijn inge
diend de beschikbare hoeveelheden overschrijden, door
de Commissie een uniform percentage vastgesteld
waarmee de gevraagde hoeveelheden worden verminderd.

Handelaren die op 1 januari 1996 niet meer actief

waren in de rundvleessector, komen niet in aanmerking

voor de verdeling in het kader van artikel 2, lid 3, onder
a).

2. Een onderneming die is ontstaan door fusie van
ondernemingen die elk rechten hebben krachtens artikel
2, lid 4, behoudt dezelfde rechten als de ondernemingen
waaruit zij is ontstaan .

Indien toepassing van de in de vorige alinea bedoelde
vermindering leidt tot minder dan 100 dieren per
aanvraag, worden door de betrokken Lid-Staten bij loting
telkens 100 stuks toegewezen . Wanneer minder dan 100
dieren overblijven, wordt hiervoor één enkel certificaat
afgegeven .

Artikel 6

Artikel 4

1.

Voor de invoer van overeenkomstig artikel 5 toege

1 . Een aanvraag tot invoer mag slechts worden inge
diend in de Lid-Staat waar de aanvrager is geregistreerd in

wezen hoeveelheden moet een invoercertificaat worden

de zin van artikel 2, lid 3 .

overgelegd.
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2. De certificaataanvraag mag slechts worden ingediend
in de Lid-Staat waar ook de aanvraag tot invoer is inge
diend.

5. De geldigheidsduur van de invoercertificaten loopt
af op 30 juni 1996.

6.

3 . Op verzoek van de handelaren worden de certifi
caten afgegeven vanaf de inwerkingtreding van het van
artikel 5, lid 1 , bedoelde besluit.

Het aantal dieren waarvoor een certificaat wordt afgege
ven, wordt uitgedrukt in eenheden . Eventueel wordt naar
boven of naar beneden afgerond.

4. Op de certificaataanvraag en op het certificaat
worden de volgende vermeldingen aangebracht:
a) in vak 8, een of meer van de in bijlage I genoemde
landen; het certificaat brengt de verplichting met zich
om uit een of meer van de aangegeven landen in te

Nr. L 55/ 11

De afgegeven certificaten zijn in de gehele

Gemeenschap geldig.

7.

Artikel 8 , lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3719/88

is niet van toepassing.
Artikel 7

Uiterlijk drie weken na de invoer van de in deze verorde

ning bedoelde dieren stelt de importeur de bevoegde
instantie die het invoercertificaat heeft afgegeven, in
kennis van het aantal en de oorsprong van de ingevoerde
dieren . Deze instantie deelt deze gegevens aan het begin
van elke maand aan de Commissie mee.

voeren ;

Artikel 8

b) in vak 16, GN-code 0102 90 05;
c) in vak 20, de volgende vermelding:

Reglamento (CE) n° 403/96
Forordning (EF) nr. 403/96
Verordnung (EG) Nr. 4 03/96
Kavoviajióg (EK) apiS. 403/96
Regulation (EC) No 403/96
Règlement (CE) n° 403/96
Regolamento (CE) n . 403/96
Verordening (EG) nr. 403/96
Regulamento (CE) n? 403/96
Asetus (EY) N:o 403/96
Forordning (EG) nr 403/96.

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1445/95
bedoelde zekerheid wordt gesteld bij afgifte van de certifi
caten .

Artikel 9

De Verordeningen (EEG) nr. 3719/88 en (EG) nr. 1445/95
zijn van toepassing, tenzij in deze verordening anders
bepaald.
Artikel 10

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 januari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 5 maart 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Lijst van derde landen

— Hongarije
— Polen

— Tsjechië
— Slowakije
— Roemenië

— Bulgarije
— Litouwen
— Letland
— Estland

BIJLAGE II

In artikel 2, lid 3, bedoelde verordeningen
Verordeningen van de Commissie

a) (EEG) nr. 3619/92 (PB nr. L 367 van 16. 12. 1992, blz. 17)
(EG) nr. 3409/93 (PB nr. L 310 van 14. 12. 1993, blz. 22)
b) (EG) nr. 3076/94 (PB nr. L 325 van 17. 12. 1994, blz. 8)
(EG) nr. 1566/95 (PB nr. L 150 van 1 . 7. 1995, blz. 24)
(EG) nr. 2491 /95 (PB nr. L 256 van 26. 10. 1995, blz. 36)
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BIJLAGE III

Telefax: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Toepassing van artikel 2, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 403/96

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

DG VI.D.2 — SECTOR RUNDVLEES

INVOERRECHTENAANVRAAG

Datum :

Periode:

Lid-Staat:

Volgnummer

Aanvrager (naam en adres)

Ingevoerde hoeveelheden
(aantal stuks)
1993

Totaal

Lid-Staat: Telefax : ..
Telefoon :

Totaal

drie jaren
1994

1995
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BIJLAGE IV

Telefax: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Toepassing van artikel 2, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 403/96

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

DG VI.D.2 — SECTOR RUNDVLEES

INVOERRECHTENAANVRAAG

Datum :

Periode :

Lid-Staat:

Volgnummer

Aanvrager (naam en adres)

Totaal

Lid-Staat: Telefax :
Telefoon :

Hoeveelheid (aantal stuks)

6 . 3 . 96
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VERORDENING (EG) Nr. 404/96 VAN DE COMMISSIE
van 5 maart 1996

inzake een openbare inschrijving voor de restitutie of de belasting bij uitvoer van
zachte tarwe naar Algerije en Marokko
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
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 ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1863/95 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501 /95 van de Commissie
van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassings
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt
te treffen maatregelen betreft (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 95/96 (4), en met name op artikel 4,

Overwegende dat de huidige situatie op de wereldmarkt
voor zachte tarwe de voorziening van de markten van
Algerije en Marokko bemoeilijkt; dat de betrokken landen
traditioneel afzetmarkten van de Europese Gemeenschap
zijn; dat het, om een deel van hun voorziening te waar
borgen, dienstig is een openbare inschrijving voor de
restitutie of de belasting bij uitvoer van zachte tarwe naar
de betrokken landen te houden overeenkomstig artikel 4
van Verordening (EG) nr. 1501 /95;
Overwegende dat de uitvoeringsbepalingen inzake de
procedure voor een openbare inschrijving ten aanzien van
de vaststelling van de restitutie of de belasting bij uitvoer
zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 1501 /95; dat een
van de verplichtingen van de inschrijver aan wie is toege
wezen bestaat in het indienen van een aanvraag om een
uitvoercertificaat; dat een bij het indienen van de offerte
te stellen inschrijvingswaarborg ten bedrage van 12 ecu
per ton het nakomen van deze verplichting kan garande
ren ;

Overwegende dat de specifieke geldigheidsduur van de in
het kader van deze inschrijving afgegeven certificaten
moet worden bepaald; dat deze geldigheidsduur moet zijn

afgestemd op de behoeften van Algerije en Marokko voor
het lopende seizoen; dat de uitvoercertificaten bijgevolg
maar geldig mogen zijn tot en met 30 juni 1996;
Overwegende dat, ter wille van het goede verloop van een
inschrijvingsprocedure voor de uitvoer, een minimumhoe

Artikel 1

1 . Er wordt een openbare inschrijving gehouden voor
de restitutie of de belasting bij uitvoer bedoeld in artikel 4
van Verordening (EG) nr. 1501 /95.
2.

De inschrijving heeft betrekking op zachte tarwe

voor uitvoer naar Algerije en Marokko.
3.

De inschrijving wordt gehouden tot en met 28 maart

1996. Tot die tijd worden wekelijks deelinschrijvingen
gehouden; de hoeveelheden en de data voor het indienen
van de offertes daarvoor worden in het bericht van

inschrijving vastgesteld.
Artikel 2

Een offerte is slechts geldig indien zij ten minste 1 000
ton betreft.

Artikel 3

De in artikel 5, lid 3, onder a) van Verordening (EG) nr.
1501 /95 bedoelde waarborg bedraagt 12 ecu per ton .
Artikel 4

1.

In afwijking van artikel 21 , lid 1 , van Verordening

(EEG) nr. 3719/88 van de Commissie ^ worden voor de
bepaling van de geldigheidsduur de overeenkomstig
artikel 8, lid 1 , van Verordening (EG) nr. 1501 /95 afge
geven uitvoercertificaten geacht te zijn afgegeven op de
dag van de indiening van de offerte .
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1 van Veror
dening (EG) nr. 1521 /94 van de Commissie (6) zijn de in
het kader van deze openbare inschrijving afgegeven
uitvoercertificaten geldig vanaf de dag van afgifte in de
zin van lid 1 tot en met 30 juni 1996.

veelheid, alsmede de termijn waarbinnen en de vorm

waarin de bij de bevoegde diensten ingediende offertes
moeten worden doorgegeven, dienen te worden vastge
steld;

Overwegende dat het Comité van beheer voor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn,

Artikel 5

1 . De Commissie besluit overeenkomstig de procedure
van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92:
— een maximumrestitutie bij uitvoer vast te stellen,
waarbij met name rekening wordt gehouden met de in
artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501 /95 genoemde
criteria, of

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

I1) PB nr. L 179 van 29. 7. 1995, blz. 1 .

(3) PB nr. L 147 van 30. 6. 1995, blz. 7.
(4) PB nr. L 18 van 24. 1 . 1996, blz. 10.

O PB nr. L 331 van 2. 12. 1988 , blz. 1 .
(6) PB nr. L 162 van 30 . 6. 1994, blz. 47.
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— een minimumbelasting bij uitvoer vast te stellen,
waarbij met name rekening wordt gehouden met de in
artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501 /95 genoemde

— geen gevolg te geven aan de openbare inschrijving.
Wanneer een maximumrestitutie bij uitvoer wordt

vastgesteld, wordt toegewezen aan de inschrijvers wier
offerte ten hoogste gelijk is aan de vastgestelde maxi
mumrestitutie bij uitvoer.
3.

vermeld, via de Lid-Staten bij de Commissie ontvangen
zijn. Zij moeten worden doorgegeven overeenkomstig het
schema van bijlage I en via de in bijlage II vermelde
telex/telefaxnummers.

criteria, of

2.

6 . 3 . 96

Indien geen offertes zijn ingediend, stellen de Lid-Staten
de Commissie daarvan eveneens binnen de in de voor

gaande alinea genoemde termijn in kennis.
Artikel 7

Wanneer een minimumbelasting bij uitvoer wordt

vastgesteld, wordt toegewezen aan de inschrijvers wier bod
ten minste gelijk is aan de vastgestelde minimumbelasting

De termijnen voor het indienen van de offertes hebben
betrekking op de Belgische tijd.

bij uitvoer.
Artikel 6

Artikel 8

Ingediende offertes moeten uiterlijk anderhalf uur na het
verstrijken van de wekelijkse termijn voor het indienen

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

van de offertes, die in het bericht van inschrijving is

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

Gedaan te Brussel, 5 maart 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

Wekelijkse openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie of de belasting bij
uitvoer van zachte tarwe naar Algerije en Marokko
(Verordening (EG) nr. 404/96)

(Einde van de termijn voor de indiening van offertes/biedingen (dag/uur))

1

2

Volgnummer van de
inschrijvers

Hoeveelheid
in ton

3

A

B

Bedrag van de
belasting bij uitvoer
in ecu per ton

Bedrag van de
restitutie bij uitvoer
in ecu per ton

1

2

3

enz .

BIJLAGE II

Uitsluitend de volgende nummers in Brussel mogen worden gebruikt (DG VI/C-1 ):
— telex :

22037 AGREC B

22070 AGREC B (Griekse lettertekens)
— telefax :

295 25 15
296 49 56.

Nr. L 55/ 18
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VERORDENING (EG) Nr. 405/96 VAN DE COMMISSIE
van 5 maart 1996

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de
invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn
vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet

op

Verordening (EG) nr. 3223/94 van

de

Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoerings

bepalingen van de invoerregeling voor groenten en
fruit (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2933/95 (2), en met name op artikel 4, lid 1 ,

vaststelt;

Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria
de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld
op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

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

Artikel 1

28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 50/95 (4),
en met name op artikel 3, lid 3,

bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze veror

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 3223/94 op
grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het
kader van de Uruguay-Ronde de criteria zijn vastgesteld

Artikel 2

aan de hand waarvan de Commissie voor de produkten en

Deze verordening treedt in werking op 6 maart 1996.

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94
dening.

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

Gedaan te Brussel, 5 maart 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
307 van 20. 12. 1995, blz. 21 .
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 5 maart 1996 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
G N -code

0702 00 15

Code

derde landen (')

0709 10 10

i
0709 90 73

GN-code

0805 30 20

I

derde landen (')

Forfaitaire
invoerwaarde

43,7

060

80,2

204

88.8

064

59,6

220

74,0

066

41,7

388

068

62,3

400

67,5
68,0

204

73,0

512

54,8

44,0

520

66,5

212

83,1

524

100,8

624

140,8

528

56,4

999

69,8

600

73,5

052

125,6

053

156,2

060

61,0

066

53,8

068

142,4

204

144,3

624

148,7

052

72.7

624

88,6

999

73,8

0808 10 51 , 0808 10 53,
0808 10 59

052

64,0

064

78,6

388

105,8

400

85,1

404

62,0

999

118,9

508

68,4

220

337,7

512

109,3

999

337,7

524

124,7

052

134,9

528

107,0

204

77,5

624

86,5

412

54,2

728

107,3

624

241,6

800

78,0

999

127,1

804

21,0

999

84,4

039

90,0

0805 10 01 , 0805 10 05,
0805 10 09

Code

052

208

0707 00 15

(in ecu/100 kg)

Forfaitaire
invoerwaarde

052

37,1

204

41,2

052

86,3

208

58,0

064

72,5

0808 20 31

212

50,4

388

85,1

220

60,8

400

100,6
60,2

388

40,5

512

400

40,0

528

64,4

436

41,6

624

79,0

448

26,7

728

115,4

600

64,2

800

55,8

624

50,4

804

112,9

999

46,4

999

83,8

l

(') Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 3079/94 van de Commissie (PB nr. L 325 van 17. 12. 1 994, blz. 1 7). De code „999" staat voor
„andere oorsprong".
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VERORDENING (EG) Nr. 406/96 VAN DE COMMISSIE
van 5 maart 1996

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

ding geeft tot wijziging van de op dit tijdstip geldende
restituties bij uitvoer in de zin als vermeld in de bijlage bij
deze verordening,

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 (EG) nr. 2916/95 (2), en met
name op artikel 8, lid 3,

Overwegende dat de bij uitvoer in de sector slacht
pluimvee toe te passen restituties vastgesteld zijn bij
Verordening (EG) nr. 273/96 van de Commissie (3), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 389/96 (4);

Overwegende dat de toepassing van de in artikel 8 van
Verordening (EEG) nr. 2777/75 vermelde criteria op de
gegevens waarover de Commissie heden beschikt, aanlei

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 , lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2777/75 bedoelde produkten, die
vastgesteld zijn in de bijlage van de gewijzigde Verorde
ning (EG) nr. 273/96 worden in overeenstemming met de
bijlage van deze verordening gewijzigd.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 maart 1996.

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

Gedaan te Brussel, 5 maart 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 77.
O PB nr. L 305 van 19. 12. 1995, blz. 49.
(3) PB nr. L 36 van 14. 2. 1996, blz. 18.
4 PB nr. L 53 van 2. 3 . 1996, blz. 13 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 5 maart 1996 tot wijziging van de
uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

Bestemming (')

Produktcode

l

Bedrag van de
restitutie (2)

0105 11 11 000

01

1,40

01

1,40

0105 11 91 000

01

1,40

0105 11 99 000

01

1,40

in ecu/ 1 00 kg
02
03

0207 12 90 190

Bestemming (')

in ecu/ 1 00 stuks

0105 11 19 000

0207 12 10 900

Produktcode

30,00
8,00

Bedrag van de
restitutie (2)

in ecu/ 1 00 kg
0207 25 10 000

04

8,00

0207 25 90 000

04

8,00

0207 14 20 900

05

4,50

0207 14 60 900

05

4,50

0207 14 70 190

05

4,50

0207 14 70 290

05

4,50

0207 27 10 990

04

12,00

04

6,50

04

6,50

02

33,00

0207 27 60 000

03

8,00

0207 27 70 000

(') Verklaring van de code:

01 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika,
02 voor de uitvoer naar Angola, Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Katar, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Jemen, Libanon, Iran,
Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Rusland, Oezbekistan en Tadzjikistan,
03 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika, Bulgarije, Polen, Hongarije, Roemenië, Slowakije,
Tsjechië en de bestemmingen bedoeld onder 02,
04 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika, Bulgarije, Polen, Hongarije, Roemenië, Slowakije en
Tsjechië,
05 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika, Bulgarije, Polen, Hongarije, Roemenië, Slowakije,
Tsjechië, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, Oekraïne,
Esüand, Ledand en Litouwen .

(2) De restituties voor uitvoer naar de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) mogen slechts worden toegekend met inachtneming van het
bepaalde in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 990/93 en Verordening (EG) nr. 2815/95.

NB: Produktcodes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie.
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RICHTLIJN 96/8/EG VAN DE COMMISSIE
van 26 februari 1996

inzake voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te
worden genuttigd voor gewichtsvermindering
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

stoffen voor speciale voeding in een afzonderlijke richtlijn
van de Commissie zullen worden opgenomen;

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 3 mei
1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetge

vingen van de Lid-Staten inzake voor bijzondere voeding
bestemde levensmiddelen ('), inzonderheid op artikel 4,

Overwegende dat de met de onderhavige richtlijn
beoogde communautaire maatregelen niet verder gaan
dan hetgeen nodig is om de doelstellingen te bereiken
waarin Richtlijn 89/398/EEG reeds heeft voorzien;

Overwegende dat de door de onderhavige richtlijn
bestreken produkten van uiteenlopende aard zijn en over
het algemeen worden onderscheiden in produkten die
zijn bedoeld om de dagelijkse voeding volledig en in die
welke zijn bedoeld om de dagelijkse voeding gedeeltelijk
te vervangen;

Overwegende dat de samenstelling van deze produkten
zodanig moet zijn dat wordt voldaan aan de dagelijkse
behoefte aan essentiële nutriënten of, naar gelang van het

geval, aan een aanzienlijk deel van die behoefte, van de
personen waarvoor zij zijn bestemd;
Overwegende dat recentelijk een aantal produkten zijn
ontwikkeld om ter vervanging van „snacks" te worden

genuttigd en om in bepaalde hoeveelheden van een aantal
essentiële macro- en micronutriënten te voorzien; dat de

essentiële samenstelling van deze produkten op een later

tijdstip zal worden vastgesteld;

Overwegende dat bovendien de hoeveelheid energie die
door de, door de

onderhavige

richtlijn

bestreken

Overwegende dat de bepalingen met betrekking tot het
gebruik van additieven bij de bereiding van deze
produkten in desbetreffende richtlijnen van de Raad
dienen te worden vastgelegd;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn
89/398/EEG op de door de onderhavige richtlijn
bestreken produkten de algemene regels van toepassing
zijn van Richtlijn 79/ 112/EEG van de Raad van 18
december 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der Lid-Staten inzake etikettering en
presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daar
voor gemaakte reclame (2), laatstelijk gewijzigd bij Richt
lijn 93/ 102/EG van de Commissie (3); dat de onderhavige
richtlijn, indien geëigend, de aanvullingen en uitzonde
ringen op die algemene regels vaststelt en uitbreidt;
Overwegende dat op de etiketten, met name in verband
met de aard en de bestemming van de door deze richtlijn
bestreken produkten, de energie-inhoud van deze
produkten en de daarin aanwezige belangrijkste
nutriënten dienen te worden vermeld;

Overwegende dat met betrekking tot de bepalingen die
op de volksgezondheid van invloed kunnen zijn het
Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding
overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 89/398/EEG is
geraadpleegd;

Overwegende dat de in deze richtlijn voorziene maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité voor voedingsmiddelen,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

produkten wordt geleverd, moet worden beperkt;
Overwegende dat de energie-inhoud van sommige, voor
de volledige vervanging van de dagelijkse voeding
bedoelde produkten zeer gering is; dat voor deze zeer

energie-arme produkten op een later tijdstip specifieke
voorschriften zullen worden vastgesteld;

Overwegende dat de onderhavige richtlijn een afspiege
ling vormt van de huidige stand van de kennis met
betrekking tot deze produkten; dat, om op de vooruitgang
van wetenschap en techniek gebaseerde innovatie moge

lijk te maken, over eventuele wijzigingen volgens de
procedure van artikel 13 van Richtlijn 89/398/EEG zal
worden besloten;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4, lid 2, van
Richtlijn 89/389/EEG de bepalingen met betrekking tot
de bij de bereiding van deze produkten te gebruiken
(') PB nr. L 186 van 30. 6. 1989, blz. 27.

Artikel 1

1 . Deze richtlijn is een bijzondere richtlijn in de zin
van artikel 4 van Richtlijn 89/398/EEG en houdt voor
schriften in inzake de samenstelling en de etikettering
van voedingsmiddelen voor bijzondere voeding die zijn
bestemd om in energiebeperkte diëten voor gewichtsver
mindering te worden genuttigd en als zodanig worden
aangeboden.
2. Voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energie
beperkte diëten voor gewichtsvermindering te worden
genuttigd zijn speciaal samengestelde voedingsmiddelen,
die, indien genuttigd volgens de aanwijzingen van de
fabrikant, geheel of gedeeltelijk de volledige dagelijkse
voeding vervangen . Zij worden in twee categorieën onder
verdeeld, namelijk:
(2) PB nr. L 33 van 8 . 2. 1979, blz . 1 .
(3) PB nr. L 291 van 29. 11 . 1993, blz. 14.
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a) produkten die worden aangeboden als vervanging van
de volledige dagelijkse voeding;
b) produkten die worden aangeboden als vervanging van

Nr. L 55/23

vermelding dat het voedingsmiddel een laxerende
werking kan hebben;

één of meer maaltijden van de dagelijkse voeding.

e) een vermelding dat het belangrijk is dat men dagelijks
een voldoende hoeveelheid vocht binnenkrijgt;

Artikel 2

f) produkten als bedoeld in artikel 1 , lid 2, onder a),

De Lid-Staten dragen ervoor zorg dat de in artikel 1
genoemde produkten alleen in de Gemeenschap slechts
in de handel mogen worden gebracht, indien zij aan de
bepalingen van deze richtlijn voldoen .
Artikel 3

Onder deze richtlijn begrepen voedingsmiddelen moeten
aan de samenstellingscriteria van bijlage I voldoen .
Artikel 4

Alle afzonderlijke bestanddelen waaruit de in artikel 1 , lid
2, onder a) bedoelde produkten zijn samengesteld, moeten
zich bij verkoop in dezelfde verpakking bevinden.

moeten zijn voorzien van :

i) de verklaring dat het produkt voor één dag
voldoende

hoeveelheden

van

alle

essentiële

nutriënten bevat;

ii) de verklaring dat het produkt niet langer dan drie
weken zonder medisch advies mag worden gebruikt;
g) produkten als bedoeld in artikel 1 , lid 2, onder b),
moeten zijn voorzien van de verklaring dat de
produkten uitsluitend voor hun gebruiksdoel kunnen
dienen, wanneer zij deel uitmaken van een energiebe
perkt dieet en dat andere voedingsmiddelen een nood
zakelijk deel van dit dieet dienen te vormen .

3 . Op de etikettering van de betrokken produkten en
bij het adverteren en het te verkoop aanbieden mag geen
melding worden gemaakt van de snelheid of van de mate

Artikel 5

1.

De produkten worden onder de volgende benaming

verkocht:

a) produkten die onder artikel 1 , lid 2, onder a), vallen:
„de dagelijkse voeding volledig vervangend produkt
voor gewichtsbeheersing";
b) produkten die onder artikel 1 , lid 2, onder b), vallen:
„maaltijdvervangend produkt voor gewichtsbeheersing".
2. Op de etikettering van de desbetreffende produkten
dienen, afgezien van de in artikel 3 van Richtlijn 79/ 112/
EEG voorgeschreven gegevens, nog de volgende
verplichte bijzonderheden te worden vermeld:
a) de in kj en kcal uitgedrukte energie-inhoud en het in
numerieke vorm uitgedrukte gehalte aan eiwitten,
koolhydraten en vetten per aangegeven hoeveelheid
van het voor consumptie aangeboden gebruiksklare
produkt;
b) de in numerieke vorm uitgedrukte gemiddelde
hoeveelheid van ieder mineraal en vitamine, waarvoor

verplichte eisen in bijlage I, punt 5, worden gegeven,
per aangegeven hoeveelheid van het voor consumptie
aangeboden gebruiksklare produkt. Verder wordt, in
het geval van produkten als bedoeld in artikel 1 , lid 2,
onder b), de informatie over de in bijlage I, punt 5,
tabel, vermelde vitaminen en mineralen ook uitgedrukt
in procenten van de in de bijlage van Richtlijn
90/496/EEG van de Raad (') omschreven waarden;

c) indien nodig aanwijzingen voor de juiste bereiding en
een verklaring dat het belangrijk is deze aanwijzingen
op te volgen;

d) indien een produkt bij gebruik volgens de aanwij
zingen van de fabrikant tot inname van een dagelijkse
hoeveelheid polyolen van meer dan 20 g leidt, de

(') PB nr. L 276 van 6. 10 . 1990, blz. 40.

van gewichtsverlies als gevolg van het nuttigen ervan,
noch van een vermindering van het hongerig gevoel noch
van een versterking van het gevoel van verzadiging.
Artikel 6

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrech
telijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30
september 1997 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen
de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Deze bepalingen worden zodanig toegepast dat:
— de handel in produkten die aan deze richtlijn voldoen,
uiterlijk op 1 oktober 1997 wordt toegestaan;
— de handel in produkten die niet aan deze richtlijn
voldoen, per 31 maart 1999 wordt verboden .

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar onderhavige richtlijn verwezen of

wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels van deze verwijzing worden
vastgesteld door de Lid-Staten .
Artikel 7

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 8

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 26 februari 1996.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

ESSENTIËLE SAMENSTELLING VAN VOEDINGSMIDDELEN VOOR
BEPERKTE DIËTEN

ENERGIE

De voorschriften hebben betrekking op produkten die gebruiksklaar in de handel worden gebracht of
volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden gereconstitueerd.

1.

Energie

1.1 . De energie-inhoud van een produkt als genoemd in artikel 1 , lid 2, onder a), moet minstens
3 360 kj (800 kcal) en mag hoogstens 5 040 kj (1 200 kcal) per volledig dagrantsoen bedragen.

1.2. De energie-inhoud van een produkt als bedoeld in artikel 1 , lid 2, onder b), moet minstens 840
kj (200 kcal) en mag ten hoogste 1 680 kj (400 kcal) per maaltijd bedragen.

2.

Eiwitten

2.1 . Het in produkten als bedoeld in artikel 1 , lid 2, onder a) en b), aanwezige eiwit moet minstens
25 % en mag hoogstens 50 % van de totale energie-inhoud van het produkt bevatten. De
hoeveelheid eiwit in produkten als bedoeld in artikel 1 , lid 2, onder a), mag in geen geval meer
dan 125 g bedragen .
2.2. In bovenstaande bepalingen inzake eiwit wordt een eiwit bedoeld, waarvan de chemische index
gelijk is aan die van het referentie-eiwit van de FAO/WHO ( 1985) als vermeld in bijlage II.
Indien de chemische index lager is dan 100 % van het referentie-eiwit moeten de minimum
eiwitgehaltes dienovereenkomstig worden verhoogd. De chemische index van het eiwit moet in
ieder geval minstens 80 % bedragen van die van het referentie-eiwit.
2.3 . Onder „chemische index" wordt verstaan de laagste van de verhoudingen tussen de hoeveelheid
van ieder essentieel aminozuur die het proefeiwit bevat, en de hoeveelheid van ieder daarmee

corresponderend aminozuur in het referentie-eiwit.
2.4. In ieder geval mogen aminozuren alleen dan worden toegevoegd, indien daarmee de voedings
waarde van het eiwit wordt verhoogd en dan nog uitsluitend in de voor dat doel benodigde
verhoudingen .

3.

Vetten

3.1 . De aan vet ontleende energie mag ten hoogste 30% van de totale energie-inhoud van het
produkt bedragen.

3.2 Bij produkten als bedoeld in artikel 1 , lid 2, onder a), moet de hoeveelheid linolzuur (in de vorm
van glyceriden) minstens 4,5 g bedragen.

3.3. Bij produkten als bedoeld in artikel 1 , lid 2, onder b), moet de hoeveelheid linolzuur (in de vorm
van glyceriden) minstens 1 g bedragen.

4.

Voedingsvezel

Het voedingsvezelgehalte van produkten als bedoeld in artikel 1 , lid 2, onder a), moet minstens
10 g en mag hoogstens 30 g per dagrantsoen bedragen.

5.

Vitaminen en mineralen

5.1 . De in artikel 1 , lid 2, onder a), genoemde produkten leveren voor alle dagelijkse maaltijden te
zamen minstens :

100 % van de in tabel aangegeven hoeveelheden vitaminen en mineralen.
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5.2. De in artikel 1 , lid 2, onder b), genoemde produkten bevatten minstens 30 % van de in tabel
aangegeven hoeveelheden vitaminen en mineralen per maaltijd. Deze produkten bevatten echter
minimaal 500 mg kalium per maaltijd.
TABEL

Vitamine A

Vitamine D
Vitamine E
Vitamine C
Thiamine
Riboflavine
Niacine

Vitamine B6
Folaat

Vitamine B12
Biotine
Pantotheenzuur
Calcium

Fosfor
Kalium

Ijzer
Zink

Koper
Jood
Seleen
Natrium

Magnesium
Mangaan

(μ« RE)
(μg)
(mg TE)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg NE)
(mg)
(μ«)
(μg)
µg)
(
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(μg)
^g)
(mg)
(mg)
(mg)

700
5
10
45

1,1
1,6
18

1,5
200

1 ,4
15
3
700
550

3 100

16

9,5
1,1
130
55

575
150
1
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BIJLAGE II

VEREISTE AMINOZUURSAMENSTELLING (■)
g/ 100 g eiwit

Cystine + methionine

1,7

Histidine

1,6

Isoleucine

1,3

Leucine

1,9

Lysine

1,6

Fenylalanine + tyrosine

1,9

Threonine

0,9

Tryptofaan

0,5

Valine

1,3

(') Wereldgezondheidsorganisatie. Voorschriften inzake energie-inhoud en eiwit.
Rapport van een gemeenschappelijke FAO/WHO/UNU-vergadering. Genève:
Wereldgezondheidsorganisatie. 1985 (WHO Technical Report Series; 724).
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II

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 16 februari 1996

tot vaststelling van de diergezondheidsvoorschriften en de voorschriften inzake

veterinaire certificaten voor de invoer van vers vlees van pluimvee uit
Zwitserland

(Voor de EER relevante tekst)

(96/ 1 81 /EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91 /494/EEG van de Raad van 26 juni
1991 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften
voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer

uit derde landen van vers vlees van pluimvee ('), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 93/ 121 /EG (2), en met name op

stig is te noteren dat Zwitserland ter bestrijding van
Newcastle disease maatregelen toepast die ten minste
gelijkwaardig zijn aan die welke zijn vastgesteld bij Richt
lijn 92/66/EEG van de Raad (*), laatstelijk gewijzigd bij de
Akte van Toetreding van Oostenrijk, Zweden en Finland;
Overwegende dat de invoer van vers vlees van pluimvee
uit Zwitserland derhalve moet worden toegestaan; dat
derhalve de desbetreffende diergezondheidsvoorschriften
en de voorschriften inzake de veterinaire certificaten

moeten worden vastgesteld;

artikel 10, lid 1 , onder b), en de artikelen 11 en 12,

inclusief Zwitserland, waaruit de invoer van vers vlees van

Overwegende dat het dienstig is om de werkingssfeer van
deze beschikking te beperken tot pluimveesoorten als
bedoeld in Richtlijn 71 / 118/EEG van de Raadf), laatste
lijk gewijzigd en bijgewerkt bij Richtlijn 92/ 1 16/EEG Q,
en, indien nodig, de diergezondheidsvoorschriften en de

pluimvee is toegestaan;

voorschriften inzake veterinaire certificaten voor andere

Overwegende dat bij Beschikking 94/85/EG van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking
95/2/EG (4), een lijst is vastgesteld van derde landen,

pluimveesoorten bij een aparte beschikking vast te stellen;
Overwegende dat Zwitserland niet meer vrij is van
Newcastle disease;

Overwegende dat deze beschikking van toepassing is
onverminderd de maatregelen voor vlees van pluimvee dat
voor andere doeleinden dan menselijke consumptie wordt

Overwegende dat bij de besprekingen om een veterinaire
overeenkomst te sluiten tussen de Gemeenschap en Zwit
serland bijzondere aandacht is besteed aan de maatregelen
tegen bepaalde dierziekten en met name Newcastle
disease; dat het, in afwachting van de sluiting van een
dergelijke overeenkomst en als overgangsmaatregel, dien

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

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

(s) PB nr. L 260 van 5. 9. 1992, blz. 1 .
(6) PB nr. L 55 van 8 . 3 . 1971 , blz. 23 .
f) PB nr. L 62 van 15. 3. 1993, blz. 1 .

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

268 van 24. 9. 1991 , blz. 35.
340 van 31 . 12. 1993, blz. 39.
44 van 17. 2. 1994, blz. 31 .
1 van 3. 1 . 1996, blz. 6.

ingevoerd;

Permanent Veterinair Comité,

Nr. L 55/28
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Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Artikel 1

De Lid-Staten staan de invoer toe van vers vlees van

pluimvee uit Zwitserland, op voorwaarde dat het vlees
voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld in het desbetref
fende gezondheidscertificaat volgens het model in de
bijlage en dat het vergezeld gaat van een dergelijk, naar
behoren ingevuld en ondertekend certificaat.

Gedaan te Brussel, 16 februari 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

DIERGEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR VERS VLEES VAN PLUIMVEE VOOR MENSELIJKE
CONSUMPTIE (')
Opmerking voor de importeur Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en het origi
neel dient de zending te vergezellen tot in de inspectiepost aan de grens
1.

Afzender (naam en volledig adres):

2.

GEZONDHEIDSCERTIFICAAT
Nr.

ORIGINEEL

2.1 . Referentienummer van het vleeskeuringscertificaat:
3.1 . Land van herkomst:

3.2 . Streek van herkomst (2):
4.

Geadresseerde ( naam en volledig adres ):

5.

BEVOEGDE AUTORITEIT :

Plaats van lading :

6.

BEVOEGDE AUTORITEIT ( PLAATSELIJK ):

9.1 . Vervoermiddel (3):

7.

Adres van de inrichting(en ):

8.

9.2 . Zegelnummer (4 ):

7.1 . Slachthuis :

10.1 . Lid-Staat van bestemming :

7.2 . Uitsnijderij ( 5):

10.2 . Uiteindelijke bestemming :

7.3 . Koelhuis (5):

12.

Soort pluimvee:

11 .

Erkenningsnummer(s ) van de inrichting(en ):

11.1 . Slachthuis :
13 .

Aard van de delen :

11.2 . Uitsnijderij (5):
14 .

Identificatiegegevens verzending :

11.3 . Koelhuis (5):
15 .

Hoeveelheid :

Opmerking

Voor elke zending vers vlees van pluimvee moet een apart certificaat
worden afgegeven

15.1 . Nettogewicht ( kg ):

15.2 . Aantal verpakkingen :

(') Vers vlees van pluimvee is vers vlees van de volgende als huisdier gehouden diersoorten : kippen , kalkoenen , parelhoenders, eenden en ganzen , die geschikt zijn voor
menselijke consumptie en die geen andere behandeling hebben ondergaan dan een koudebehandeling met het oog op conservering ; vacuümverpakt vlees of vlees in gasver
pakking moet eveneens vergezeld gaan van een certificaat volgens dit model.

(2) Alleen in te vullen indien de machtiging tot uitvoer naar de Gemeenschap slechts voor bepaalde gebieden van het betrokken derde land is gegeven .
(3) Het vervoermiddel vermelden, samen met eventueel de registratiegegevens of de geregistreerde naam.
(4) Facultatief.

(5) Doorhalen wat niet van toepassing is.

| NL I

Nr. L 55/30

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

6 . 3 . 96

1 6. Gezondheidsverklaring:

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart, overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 91 /494/EEG, hetgeen volgt:
1 . Zwitserland, gebied

('), is vrij van aviaire influenza, zoals gedefinieerd

in de „Code Zoosanitaire van het OIE;

2. het hierboven beschreven vlees is afkomstig van pluimvee dat:
a) sedert het uitkomen is gehouden op het grondgebied van Zwitserland, gebied
of als eendagskuiken is ingevoerd;

('),

b) komt van bedrijven:

— waarvoor geen veterinairrechtelijke beperkende maatregelen gelden in verband met een pluimveeziekte,
— waaromheen zich in een gebied met een straal van tien kilometer ten minste in de laatste 30 dagen geen
enkele uitbraak van aviaire influenza of van „Newcastle disease" heeft voorgedaan;

c) niet is geslacht in het kader van een veterinairrechtelijk programma voor de bestrijding of de uitroeiing van
pluimveeziekten;

d) niet met een levend vaccin tegen „Newcastle disease" is ingeënt in de laatste 30 dagen vóór het slachten;
e) tijdens het vervoer naar het slachthuis niet in contact is geweest met pluimvee dat met aviaire influenza of met
„ Newcastle disease" besmet was;
3 . het hierboven beschreven vlees :

a) komt van slachthuizen waarvoor op het moment van het slachten geen beperkende maatregelen golden in
verband met een vermoedelijke of een werkelijke uitbraak van aviaire influenza of van „Newcastle disease" en
waaromheen zich in een gebied met een straal van tien kilometer ten minste in de laatste 30 dagen geen enkele
uitbraak van aviaire influenza of van „Newcastle disease" heeft voorgedaan;
b) is tijdens het slachten, het uitsnijden, de opslag of het vervoer nooit in contact geweest met vlees dat niet aan de
eisen van Richtlijn 91 /494/ EEG voldoet.

Gedaan te

♦
Stempel (2)

op

(handtekening van de officiële dierenarts) (2)
;

(naam in hoofdletters, kwalificaties en titel)

(') Alleen in te vullen indien de machtiging tot uitvoer naar de Gemeenschap slechts voor bepaalde gebieden van het betrokken derde land
is gegeven .

(2) De kleur van het stempel en de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.

I NL I
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 21 februari 1996

tot vaststelling van bijzondere veterinairrechtelijke voorschriften en
voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van bepaalde
categorieën vers vlees van pluimvee uit Israël, alsmede van bepaalde na die
invoer toe te passen veterinairrechtelijke beperkende maatregelen
(Voor de EER relevante tekst)

(96/ 182/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91 /494/EEG van de Raad van 26 juni
1991 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften
voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer

uit derde landen van vers vlees van pluimvee ('), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 93/ 121 /EG (2), en met name op
artikel 11 , lid 2, en artikel 14, lid 2,

Overwegende dat bij Beschikking 94/984/EG van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking
95/302/EG (4), de diergezondheidsvoorschriften en voor
schriften inzake veterinaire certificaten zijn vastgesteld
voor de invoer van vers vlees van pluimvee uit bepaalde

kennis moet worden gesteld via een Animo-boodschap
die wordt verzonden overeenkomstig het bepaalde in
Beschikking 91 /398/EEG van de Commissie (6);
Overwegende dat uit de uit Israël ontvangen informatie is
gebleken dat dat land gelijkwaardige garanties kan bieden
ten aanzien van ander vlees van pluimvee dan ganze- en
eendelever, dat deze informatie is bevestigd door een
controle ter plaatse;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

derde landen ;

Artikel 1

Overwegende dat bij Beschikking 95/346/EG van de
Commissie (*) bijzondere veterinairrechtelijke voor
schriften en voorschriften inzake veterinaire certificering
voor de invoer van bepaalde categorieën vers vlees van
pluimvee uit Israël, alsmede van bepaalde na die invoer
toe te passen veterinairrechtelijke beperkende maatrege
len, zijn vastgesteld; dat deze beschikking van toepassing
was tot en met 31 december 1995;

Overwegende dat uit door Israël verstrekte informatie is
gebleken dat dat land, behalve voor ganze- en eendelever,
niet kan voldoen aan alle veterinairrechtelijke voor
schriften die zijn vervat in de bij Beschikking 94/984/EG
vastgestelde certificaten;

Overwegende dat, voor elk geval afzonderlijk, bijzondere
veterinairrechtelijke voorschriften en modelcertificaten
kunnen worden vastgesteld voor de invoer van vers vlees
van pluimvee dat niet aan de algemene veterinairrechte
lijke voorschriften voldoet, voor zover het betrokken
derde land soortgelijke garanties biedt die ten minste
gelijkwaardig zijn;
Overwegende dat bovendien in bepaalde gevallen speci
fieke na de invoer in acht te nemen veterinairrechtelijke
beperkende maatregelen noodzakelijk kunnen zijn; dat in
die gevallen de officiële dierenarts die verantwoordelijk is
voor de plaats van bestemming van een en ander in
(')
(2)
(3)
(<)
(s)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

268
340
378
185
199

van
van
van
van
van

24. 9. 1991 , blz. 35.
31 . 12. 1993, blz . 39.
31 . 12. 1994, blz. 11 .
4. 8 . 1995, blz. 50.
24. 8 . 1995, blz. 64.

De Lid-Staten staan de invoer toe van vers vlees van

pluimvee, zonder huid en zonder been, met uitzondering
van ganze- en eendelever, uit Israël, op voorwaarde dat het
vlees voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld in het
desbetreffende diergezondheidscertificaat volgens het
model in bijlage I en het vergezeld gaat van een naar
behoren ingevuld en ondertekend certificaat.
Artikel 2

1.

De Lid-Staten staan de invoer toe van vers vlees van

pluimvee, met uitzondering van ganze- en eendelever, uit
Israël, dat bestemd is voor overeenkomstig de Richtlijnen
71 / 1 WEEG 0 of 77/99/EEG (8) van de Raad erkende
inrichtingen, op voorwaarde dat het vlees voldoet aan de
eisen die zijn vastgesteld in het desbetreffende dierge
zondheidscertificaat volgens het model in bijlage II en het
vergezeld gaat van een naar behoren ingevuld en onderte
kend certificaat.

In dit geval dient het ingevoerde vlees in de inrichting
van bestemming een van de volgende behandelingen te
ondergaan :

a) onthuiding en ontbening,
of

b) verwerking tot vleesprodukten nadat het een van de
volgende behandelingen heeft ondergaan :
(6) PB nr. L 221 van 9. 8 . 1991 , blz. 30.

I7) PB nr. L 55 van 8. 3. 1971 , blz. 23.

8) PB nr. L 26 van 31 . 1 . 1977, blz. 85.
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i) een warmtebehandeling in een hermetisch gesloten
recipiënt met een Fc-waarde van 3,00 of meer,
ii) een warmtebehandeling waarbij de kerntemperatuur
op ten minste 70 °C is gebracht.
2.

Overeenkomstig lid 1 ingevoerd vlees

a) moet in verzegelde voertuigen of containers recht
streeks worden vervoerd van de inspectiepost aan de

grens naar de in het certificaat aangegeven inrichting
van bestemming;

b) moet tijdens opslag en behandeling gescheiden
worden gehouden van vlees dat niet dezelfde behan
deling, in casu onthuiding en ontbening, ondergaat,
respectievelijk niet op dezelfde wijze wordt verwerkt.
3 . De inrichting waarnaar het vlees wordt verzonden,
dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a) zij moet door de bevoegde autoriteiten voor dit doel
zijn geregistreerd;
b) zij moet een boekhouding voeren van al het onder dit
artikel vallende vlees, alsmede van alle bijprodukten
daarvan en eventueel alle daarmee vervaardigde vlees

produkten die het bedrijf binnenkomen of verlaten;
c) alle bijprodukten, bij voorbeeld beenderen, moeten
worden behandeld in een overeenkomstig Richtlijn
90/667/EEG van de Raad (') erkende inrichting;

6. 3 . 96

4. In afwijking van het bepaalde in lid 2, onder a), mag
het vlees worden opgeslagen in een andere erkende
inrichting dan die waar de behandeling plaatsvindt. In dat
geval is het bepaalde in artikel 2, lid 5, van Beschikking
92/ 183/EEG van de Commissie (2) van overeenkomstige
toepassing.

5. De officiële dierenarts die verantwoordelijk is voor
de in lid 3 of lid 4 genoemde inrichting, moet van een en
ander in kennis worden gesteld via een Animo-boodschap
die wordt verzonden vanuit de inspectiepost aan de grens
of, in voorkomend geval, vanuit de veterinaire eenheid die
bevoegd is voor de inrichting waar het vlees is opgeslagen
overeenkomstig lid 4.
Artikel 3

Deze beschikking is van toepassing tot en met 30
september 1 996.
Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 21 februari 1996.

d) alle van het ingevoerde vlees afkomstige huiden
moeten worden behandeld op zodanige wijze dat alle
aviaire virussen worden vernietigd.

De behandeling van dit vlees moet worden uitgevoerd
onder toezicht van de officiële dierenarts.

(') PB nr. L 363 van 27. 12. 1990, blz. 51 .

Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(2) PB nr. L 84 van 31 . 3. 1992, blz. 33.
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BIJLAGE I

DIERGEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR VERS VLEES VAN PLUIMVEE, ZONDER HUID

EN ZONDER BEEN, VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE (')

Opmerking voor de importeur. Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en het origi
neel dient de zending te vergezellen tot in de inspectiepost aan de grens.
1.

Afzender ( naam en volledig adres):

2.

GEZONDHEIDSCERTITICAAT

Nr.

ORIGINEEL

2.1 . Referentienummer van het desbetreffende vleeskeuringscertificaat:

4.

Geadresseerde ( naam en volledig adres ):

3.

Land van herkomst : Israël

8.

Plaats van lading :

5.

Bevoegde autoriteit:

9.1 . Vervoermiddel (2):

6.

Bevoegde autoriteit ( plaatselijk):

7.

Adres van de inrichting(en ):

9.2 . Zegelnummer ( 3):

10.1 . Lid-Staat van bestemming :

7.1 . Slachthuis :

10.2. Uiteindelijke bestemming :

7.2 . Uitsnijderij :

7.3 . Koelhuis (4):

12 .

Soort pluimvee:

11 .

Erkenningsnummer van de inrichting(en ):

11.1 . Slachthuis :

11.2 . Uitsnijderij :
13 .

Aard van de delen :

11.3 . Koelhuis (4):

14 .

Identificatiegegevens van de zending :

15 .

Hoeveelheid :

15.1 . Nettogewicht ( kg ):
Opmerking:

15.2 . Aantal colli :

Voor elke zending vers vlees van pluimvee moet een apart certificaat
worden afgegeven.
(') Vers vlees van pluimvee ¡s vers vlees van de volgende als huisdier gehouden diersoorten : kippen, kalkoenen, parelhoenders , eenden en ganzen , die geschikt zijn voor
menselijke consumptie en die geen andere behandeling hebben ondergaan dan een koudebehandeling met het oog op conservering : vacuüm verpakt vlees of vlees in gasver
pakking moet eveneens vergezeld gaan van een certiticaat volgens dit model.
P) Het vervoermiddel vermelden , samen met eventueel de registratiegegevens of de geregistreerde naam.
(3) Facultatief.

(4) Doorhalen wat niet van toepassing is.
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1 6. Gezondheidsverklaring:

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart, overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 91 /494/EEG van de Raad,
hetgeen volgt:
1 . Het hierboven beschreven vlees is afkomstig van pluimvee dat:

a) sedert het uitkomen is gehouden op het grondgebied van Israël of daar als eendagskuiken is ingevoerd;
b) komt van bedrijven :

— waarvoor geen veterinairrechtelijke beperkende maatregelen gelden in verband met een pluimveeziekte,
— waaromheen zich in een gebied met een straal van 10 km, ten minste in de laatste 30 dagen, geen enkele
uitbraak van aviaire influenza of van Newcastle disease heeft voorgedaan;
c) niet is geslacht in het kader van een veterinairrechtelijk programma voor de bestrijding of de uitroeiing van
pluimveeziekten;
d) tijdens het vervoer naar het slachthuis niet in contact is geweest met pluimvee dat met aviaire influenza of met
Newcastle disease besmet was .

2. Het hierboven beschreven vlees komt van slachthuizen waarvoor op het moment van het slachten geen beperkende
maatregelen golden in verband met een vermoedelijke of een werkelijke uitbraak van aviaire influenza of van
Newcastle disease en waaromheen zich in een gebied met een straal van 10 km, ten minste in de laatste 30 dagen,

geen enkele uitbraak van aviaire influenza of van Newcastle disease heeft voorgedaan.
3. Alle huiden en beenderen zijn onder officieel toezicht verwijderd in de in punt 7.2 genoemde uitsnijderij.

Gedaan te

ê

op

(Handtekening van de officiële dierenarts) (')
Stempel (l)

(Naam in hoofdletters, kwalificaties en titel)

(') De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.
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BIJLAGE II
DIERGEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR VERS VLEES VAN PLUIMVEE, BESTEMD VOOR

UITBENING EN/OF VERWERKING (')

Opmerkingen voor de importeur:
— Dit certificaat betreft vlees van pluimvee dat valt onder artikel 2 van Beschikking 96/ 182/EG van de
Commissie en waarvoor na invoer speciale veterinairrechtelijke beperkende maatregelen gelden .
— Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en het origineel dient de zending te verge
zellen tot in de inspectiepost aan de grens.
1.

Afzender ( naam en volledig adres):

2.

GEZONDHEIDSCERTITICAAT

Nr.

ORIGINEEL

2.1 . Referentienummer van het desbetreffende vleeskeuringscertificaat:

4.

Geadresseerde ( naam en volledig adres ):

3.

Land van herkomst: Israël

8.

Plaats van lading :

5.

Bevoegde autoriteit:

9.1 . Vervoermiddel (2):

6.

Bevoegde autoriteit ( plaatselijk):

7.

Adres van de inrichting(en ):

9.2. Zegelnummer (3):

10.1 . Lid-Staat van bestemming :

7.1 . Slachthuis :

10.2. Uiteindelijke bestemming ( uitsnijderij en/of verwerkingsbedrijf):

7.2 . Uitsnijderij (4):
7.3. Koelhuis (4):

12.

Soort pluimvee:

11 .

Erkenningsnummer van de inrichting(en ):

11.1 . Slachthuis :

11.2 . Uitsnijderij (4):
13 .

Aard van de delen :

11.3 . Koelhuis (4):

14 .

Identificatiegegevens van de zending :

15 .

Hoeveelheid :

15.1 . Nettogewicht (kg ):
Opmerkingen:

a) Voor elke zending vers vlees van pluimvee moet een apart certificaat
worden afgegeven.

15.2 . Aantal colli :

b) Het vlees moet rechtstreeks van de inspectiepost aan de grens naar
de in punt 10.2 bedoelde plaats van bestemming worden gebracht.

(1) Vers vlees van pluimvee ¡s vers vlees van de volgende als huisdier gehouden diersoorten: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden en ganzen, die geschikt zijn voor
menselijke consumptie en die geen andere behandeling hebben ondergaan dan een koudebehandeling met het oog op conservering; vacuüm verpakt vlees of vlees in gasver
pakking moet eveneens vergezeld gaan van een certificaat volgens dit model.

(2) Het vervoermiddel vermelden, samen met eventueel de registratiegegevens of de geregistreerde naam.
(3) Facultatief.

(4) Doorhalen wat niet van toepassing is.
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1 6. Gezondheidsverklaring:

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart, overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 91 /494/EEG van de Raad,
hetgeen volgt:
1 . Het hierboven beschreven vlees is afkomstig van pluimvee dat:

a) sedert het uitkomen is gehouden op het grondgebied van Israël of daar als eendagskuiken is ingevoerd;
b) komt van bedrijven:
— waarvoor geen veterinairrechtelijke beperkende maatregelen gelden in verband met een pluimveeziekte,
— waaromheen zich in een gebied met een straal van 10 km, ten minste in de laatste 30 dagen, geen enkele
uitbraak van aviaire influenza of van Newcastle disease heeft voorgedaan;

c) niet is geslacht in het kader van een veterinairrechtelijk programma voor de bestrijding of de uitroeiing van
pluimveeziekten;
d) tijdens het vervoer naar het slachthuis niet in contact is geweest met pluimvee dat met aviaire influenza of met
Newcastle disease besmet was .

2. Het hierboven beschreven vlees komt van slachthuizen waarvoor op het moment van het slachten geen beperkende
maatregelen golden in verband met een vermoedelijke of een werkelijke uitbraak van aviaire influenza of van
Newcastle disease en waaromheen zich in een gebied met een straal van 10 km, ten minste in de laatste 30 dagen,

geen enkele uitbraak van aviaire influenza of van Newcastle disease heeft voorgedaan;

Gedaan te

op

%

(Handtekening van de officiële dierenarts) (*)

Stempel (*)
%

*
9

(Naam in hoofdletters, kwalificaties en titel)

(') De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.

