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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1107/96 VAN DE COMMISSIE
van 12 juni 1996

betreffende

de

registratie

van

de

geografische

aanduidingen

en

oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van
Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081 /92 van de Raad van
14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische
aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouw
produkten en levensmiddelen ('), en met name op artikel

Overwegende dat, ingeval een oorsprongsbenaming of een
geografische aanduiding, waarvan de naam reeds als merk
is geregistreerd, op voordracht van één enkele producent
is beschermd overeenkomstig de criteria van artikel 1 van
Verordening (EEG) nr. 2037/93 van de Commissie (2),
deze producent niet kan beletten dat andere producenten
uit het betrokken gebied die overeenkomstig het geregi
streerde produktdossier produceren, ook de beschermde
oorsprongsbenaming en de geografische aanduiding
gebruiken ;

17,

Overwegende dat de Lid-Staten, overeenkomstig artikel 1 7
van Verordening (EEG) nr. 2081 /92, binnen zes maanden
na de datum van inwerkingtreding van de Verordening
aan de Commissie hebben meegedeeld welke van hun
wettelijk beschermde benamingen of van hun door het

gebruik algemeen gangbaar geworden benamingen zij

Overwegende dat, wanneer een merk en een geregi
streerde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding
naast elkaar bestaan, het merk, in een van de in artikel 13

van Verordening (EEG) nr. 2081 /92 bedoelde situaties,
verder mag worden gebruikt indien het voldoet aan de in

artikel 14, lid 2, van voornoemde verordening bedoelde
voorwaarden;

willen laten registreren;

Overwegende dat uit het onderzoek naar de overeenstem
ming van deze benamingen met de bepalingen van Veror
dening (EEG) nr. 208 1 /92, is gebleken dat sommige bena
mingen aan de eisen van de verordening voldoen en op
communautair niveau moeten worden geregistreerd en
dus ook worden beschermd als geografische aanduiding of
als oorsprongsbenaming;

Overwegende dat soortnamen niet worden geregistreerd;

Overwegende dat het bepaalde in artikel 7 van Verorde
ning (EG) nr. 2081 /92 niet geldt voor de in artikel 17
bedoelde procedure;

Overwegende dat krachtens artikel 14, lid 3, van Verorde
ning (EEG) nr. 2081 /92 een oorsprongsbenaming of een
geografische aanduiding niet wordt geregistreerd indien
de registratie, rekening houdend met de faam en

Overwegende dat bepaalde Lid-Staten hebben meegedeeld
dat voor bepaalde delen van benamingen geen bescher
ming wordt gevraagd en dat daarmee rekening dient te
worden gehouden;

Overwegende dat de registratie van oorsprongsbena
mingen en geografische aanduidingen niets afdoet aan de
verplichting dat die produkten moeten voldoen aan de
bepalingen inzake landbouwprodukten en levensmidde
len;

Overwegende dat het bij artikel 15 van Verordening
(EEG) nr. 2081 /92 ingestelde comité bij de stemming
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter vastgestelde termijn; dat, aangezien het comité geen
advies heeft uitgebracht, de Commissie overeenkomstig
voornoemd artikel aan de Raad een voorstel heeft voorge
legd met het oog op een besluit met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen binnen een termijn van drie

bekendheid van een merk en met de tijd dat het reeds in

maanden; dat, aangezien de Raad binnen deze termijn

gebruik is, de consument kan misleiden ten aanzien van
de werkelijke identititeit van het produkt;

geen besluit heeft genomen, de voorgestelde maatregelen
door de Commissie worden vastgesteld;

(') PB nr. L 208 van 24. 7. 1992, blz. 1 .

(2) PB nr. L 185 van 28 . 7. 1993, blz. 5.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage opgenomen benamingen worden geregistreerd als geografische aandui
ding (BGA) of oorsprongsbenaming (BOB) overeenkomstig artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 2081 /92.
De benamingen die niet in de lijst zijn opgenomen maar zijn meegedeeld in het kader
van voornoemd artikel 17 blijven in de betrokken Lid-Staat beschermd totdat er een
beslissing over is genomen .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatie
blad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 12 juni 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
A. IN BIJLAGE II BIJ HET VERDRAG GENOEMDE PRODUKTEN VOOR MENSE
LIJKE CONSUMPTIE

Vers vlees (en verse slachtafvallen)

SPANJE

— Carne de Avila (BGA)
— Carne de Morucha de Salamanca (BGA)
— Polio y Capón del Prat (BGA)
— Ternasco de Aragón (BGA)
FRANKRIJK
— Agneau du Quercy (BGA)
— Bœuf de Chalosse (BGA)

— Veau de l'Aveyron et du Ségala (BGA)
— Dinde de Bresse (BOB)
— Volailles de Bresse (BOB)
— Volailles de Houdan (BGA)

— Agneau de l'Aveyron (BGA)
— Agneau du Bourbonnais (BGA)
— Bœuf charolais du Bourbonnais (BGA)
— Boeuf du Maine (BGA)
— Veau du Limousin (BGA)
— Volailles de l'Ain (BGA)
— Volailles du Gers (BGA)
— Volailles du Maine (BGA)
— Volailles de Loué (BGA)
— Volailles de l'Orléanais (BGA)
— Volailles de Bourgogne (BGA)
— Volailles du plateau de Langres (BGA)
— Volailles du Charolais (BGA)
— Volailles de Normandie (BGA)
— Volailles de Bretagne (BGA)
— Volailles de Challans (BGA)
— Volailles de Vendée (BGA)
— Volailles d'Alsace (BGA)
— Volailles du Forez (BGA)
— Volailles du Béarn (BGA)
— Volailles de Cholet (BGA)
— Volailles des Landes (BGA)
— Volailles de Licques (BGA)
— Volailles d'Auvergne (BGA)
— Volailles du Velay (BGA)
— Volailles du Val de Sèvres (BGA)

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Volailles d'Ancenis (BGA)
Volailles de Janzé (BGA)
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles

du
du
de
du
du
de
de

Gatinais (BGA)
Berry (BGA)
la Champagne (BGA)
Languedoc (BGA)
Lauragais (BGA)
Gascogne (BGA)
la Dróme (BGA)

LUXEMBURG

— Viande de porc, marque nationale grand-duche de Luxembourg (BGA)
PORTUGAL

— Borrego de Montemor-o-Novo (BGA)
— Borrego da Serra da Estrela (BOB)
— Cabrito das Terras Altas do Minho (BGA)
— Cabrito da Gralheira (BGA)
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Cabrito da Beira (BGA)
Vitela de Lafões (BGA)
Borrego da Beira (BGA)
Cabrito do Barroso (BGA)
Borrego Terrincho (BOB)
Carne Alentejana (BOB)
Carne Arouquesa (BOB)
Carne Marinhoa (BOB)
Carne Mertolenga (BOB)
Cordeiro Bragançano (BOB)

VERENIGD KONINKRIJK
— Orkney beef (BOB)
— Orkney lamb (BOB)
— Scottish beef (BGA)
— Scottish lamb (BGA)
— Shetland lamb (BOB)
Vleesprodukten
BELGIË

— Jambon d'Ardenne (BGA)
SPANJE
— Cecina de León (BGA)
— Dehesa de Extremadura (BOB)
— Guijuelo (BOB)
— Jamón de Teruel (BOB)
— Sobrasada de Mallorca (BGA)
ITALIË

—
—
—
—
—
—
—

Prosciutto di Parma (BOB)
Prosciutto di S. Daniele (BOB)
Prosciutto di Modena (BOB)
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (BOB)
Salame di Varzi (BOB)
Salame Brianza (BOB)
Speek dell Alto Adige (BGA)

LUXEMBURG

— Salaisons fumees, marque nationale grand-duché de Luxembourg (BGA)
PORTUGAL

— Presunto do Barroso (BGA)
Kaas

DENEMARKEN

— Danablu (BGA)
— Esrom (BGA)
GRIEKENLAND

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ανεβατό (Anevato) (BOB)
Γαλοτύρι (Galotyri) (BOB)
Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon) (BOB)(')
Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis) (BOB)(')
Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou) (BOB)(')
Καλαθάκι Αήμνου (Kalathaki Limnou) (BOB)
Κασέρι (Kasseri) (BOB)
Κατίκι Δομοκού (Katiki Domokou) (BOB)
Ke<paAx>Ypa6iépa (Kefalograviera) (BOB)
Ko7iaviCTTT| (Kopanisti) (BOB)
Λαδοτύρι Μυτιλήνης (Ladotyri Mytilinis) (BOB)

(') Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „Γραβιέρα" (Graviera).
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— Mavoúpi (Manouri) (BOB)
— Μετσοβόνε (Metsovone) (BOB)
— Mπάτξος (Batzos) (BOB)

—
—
—
—

Euvo|i,uyri%>a (Xynomyzithra Kritis) (BOB)
Πηχτόγαλο (Pichtogalo Chanion) (BOB)
Σαν Μιχάλη (San Michali) (BOB)

Σφέλα (Sfela) (BOB)
— (Déxa (Feta) (BOB)

— Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού (Formaella Arachovas Parnassou) (BOB)
SPANJE
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Cabrales (BOB)
Idiazabal (BOB)
Mahon (BOB)
Picon Bejes-Tresviso (BOB)
Queso de Cantabria (BOB)
Queso de La Serena (BOB)
Queso Manchego (BOB)
Queso Tetilla (BOB)
Queso Zamorano (BOB)
Quesucos de Liébana (BOB)
Roncal (BOB)

FRANKRIJK

— Beaufort (BOB)
— Bleu des Causses (BOB)

— Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (BOB)
— Brocciu Corse ou brocciu (BOB)
— Chabichou du Poitou (BOB)(')
— Crottin de Chavignol ou chavignol (BOB)(2)

— Époisses de Bourgogne (BOB)
— Laguiole (BOB)
— Ossau-Iraty-Brebis Pyrénees (BOB) (3)
— Pouligny Saint Pierre (BOB)

— Picodon de l'Ardèche ou picodon de la Drôme (BOB) (4)
— Salers (BOB)
— Selles-sur-Cher (BOB)
— Sainte Maure de Touraine (BOB) H
— Tomme de Savoie (BGA) (6)
— Langres (BOB)
— Neufchatel (BOB)
— Abondance (BOB)
— Camembert de Normandie (BOB) F)
— Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (BOB)
— Chaource (BOB)
— Comté (BOB)
— Emmental de Savoie (BGA) (8)
— Emmental français est-central (BGA) (8)
— Livarot (BOB)
— Maroilles ou marolles (BOB)
— Munster ou munster-géromé (BOB)

— Pont-l'Évêque (BOB)
—
—
—
—

Reblochon ou reblochon de Savoie (BOB)
Roquefort (BOB)
Saint-Nectaire (BOB)
Tomme des Pyrenees (BGA) (6)

(') Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „chabichou".
(2) Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „crottin".
(■') Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „brebis Pyrénées".

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Er
Er
Er
Er
Er

wordt
wordt
wordt
wordt
wordt

geen
geen
geen
geen
geen

bescherming
bescherming
bescherming
bescherming
bescherming

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

van
van
van
van
van

de
de
de
de
de

naam
naam
naam
naam
naam

„picodon".
„sainte Maure".
„tomme".
„camembert".
„emmental".

Nr. L 148/5

Nr. L 148 /6

iNLl

Pubhkatieblad van de Europese Gemeenschappen

— Bleu dAuvergne (BOB)
— Brie de Meaux (BOB) (')
— Brie de Melun (BOB)(')

— Mont d'or ou vacherin du Haut-Doubs (BOB)
ITALIË

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Canestrato Pugliese (BOB)(2)
Fontina (BOB)
Gorgonzola (BOB)
Grana Padano (BOB)
Parmigiano Reggiano (BOB)
Pecorino Siciliano (BOB)(3)
Provolone Valpadana (BOB)(4)
Caciotta d Urbino (BOB) (J)
Pecorino Romano (BOB) (')
Quartirolo Lombardo (BOB)
Taleggio (BOB)
Asiago (BOB)
Formai de Mut Dell alta Valle Brembana (BOB) (*)
Montasio (BOB)
Mozzarella di Bufala Campana (BOB) P)
Murazzano (BOB)

NEDERLAND

— Noord-Hollandse Edammer (BOB)(8)(9)
— Noord-Hollandse Gouda (BOB)(8)(10)
PORTUGAL

— Queijo de Nisa (BOB)
— Queijo de Azeitão (BOB)

— Queijo de Évora (BOB)
—
—
—
—

Queijo
Queijo
Queijo
Queijo

de Sao Jorge (BOB)
Rabagal (BOB)
Serpa (BOB)
Serra da Estrela (BOB)

— Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo
Picante da Beira Baixa) (BOB)
— Queijo Terrincho (BOB)
VERENIGD KONINKRIJK

—
—
—
—
—
—
—
—

White Stilton cheese (BOB)/Blue Stilton cheese (BOB)
West Country farmhouse Cheddar cheese (BOB)(")(12)
Beacon Fell traditional Lancashire cheese (BOB)(13)
Swaledale cheese (BOB)/Swaledale ewes cheese (BOB)
Bonchester cheese (BOB)
Buxton blue (BOB)
Dovedale cheese (BOB)
Single Gloucester (BOB)

{•) er worac geen Descnerming gevraagd van ae naam „ Drie .

(J) Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „Canestrato".
(3) Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam JPecorino".
(4) Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „Provolone".

I5) Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „Caciotta".

(6) Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „Formai de Mut".
f) Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „Mozzarella".
(8) Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „noord-hollandse".

(') Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „edammer".
(,0) Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „gouda".
(") Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „Cheddar*.
(I2) Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „West Country".

(") Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „Lancashire".
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Andere produkten van dierlijke oorsprong (eieren, honing, diverse zuivelprodukten met
uitzondering van boter)
SPANJE
— Miel de La Alcarria (BOB)
FRANKRIJK
— Crème d Isigny (BOB)
— Crème fraiche fluide dAlsace (BGA)
LUXEMBURG

— Miel luxembourgeois de marque nationale (BOB)
PORTUGAL

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Mei
Mei
Mei
Mel
Mei
Mei
Mei
Mei

da Serra da Lousã (BOB)
das Terras Altas do Minho (BOB)
da Terra Quente (BOB)
da Serra de Monchique (BOB)
do Parque de Montezinho (BOB)
do Alentejo (BOB)
dos Açores (BOB)
do Barroso (BOB)

Mel do Ribatejo Norte (Serra d Aire, Albufeira do Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabão)
(BOB)

Oliën en vetten

BELGIË

— Beurre d'Ardenne (BOB)
Olijfoliën
GRIEKENLAND

— Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (Viannos Iraklio Crète) (BOB)(')(2)
— Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiou) (BOB)
— Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos
(BOB) 00
— Κροκεές Λακωνίας (Krokees Lakonias) (BOB)(4)
— Πέτρινα Λακωνίας (Petrina Lakonias) (BOB)(4)
— Κρανίδι Αργολίδας (Kranidi Argolidas) (BOB) 0
— Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Peza Iraklio Crète) (BOB)(')(2)
— Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (Archanes Iraklio Crète) (BOB) (') (2)
— Λακωνία (Lakonia) (BGA)
— Xavid Κρήτης (Hania Crète) (BGA) (2)
— Κεφαλονιά (Céphalonie) (BGA)
— Ολυμπία (Olympe) (BGA)
— Λέσβος ( Lesbos) (BGA)
— Πρέβεξα (Preveza) (BGA)
— PÓ605 (Rhodes) (BGA)
— Θάσος (Thassos) (BGA)

Rethymnis

SPANJE
— Baena (BOB)
— Les Garrigues (BOB)
— Siërra de Segura (BOB)
— Siurana (BOB)

FRANKRIJK
— Huile d'olive de Nyons (BOB)
— Beurre d Isigny (BOB)
— Beurre Charentes-Poitou — Beurre des Charentes — Beurre des Deux-Sèvres (BOB)
(')
(2)
(•')
(4)
(5)

Er
Er
Er
Er
Er

wordt
wordt
wordt
wordt
wordt

geen
geen
geen
geen
geen

bescherming
bescherming
bescherming
bescherming
bescherming

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

van
van
van
van
van

de
de
de
de
de

naam
naam
naam
naam
naam

„Ηρακλείου ( Iraklio).
„ Κρήτης (Crète).
„ PE-9Ó|J.VT)5" (Rethymnis).
.Λακωνίας (Lakonias).
„Αργοίδας (Argolidas).

Crète)
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LUXEMBURG

— Beurre rose de marque nationale grand-duche de Luxembourg (BOB)
PORTUGAL

—
—
—
—
—

Azeite de Moura (BOB)
Azeite de Tras-os-Montes (BOB)
Azeite do Ribatejo (BOB)
Azeites do Norte Alentejano (BOB)
Azeite da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (BOB)

Groenten, fruit en granen
GRIEKENLAND

—
—
—
—
—
—
—

Ακτινίδιο Σπερχειού (Kiwi van Sperchios) (BOB)
EXid Καλαμάτας (Olijven van Kalamata) (BOB)
Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας (Pistachenoten van Phtiotida) (BOB)
Κουμ Κουάτ Κερκύρας (Korfoe Kumquat) (BGA)
Ξερά σύκα Κύμης (Droge vijgen van Kimi) (BOB)
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου (Appels van Zagora, Pilion) (BOB)(')
Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου (Tsakoniki-aubergine de Léonidio) (BOB)

SPANJE
— Arroz del Delta del Ebro (BGA)
— Calasparra (BOB)
— Cerezas de la Montaña de Alicante (BGA)

— Esparrago de Navarra (BGA)
— Faba Asturiana (BGA)

— Judias de El Barco de Avila (BGA)
—
—
—
—

Lenteja de La Armuna (BGA)
Nísperos Callosa d En Sarria (BOB)
Pimientos del Piquillo de Lodosa (BOB)
Uva de mesa embolsada „Vinalopo" (BOB)

FRANKRIJK

—
—
—
—
—
—
—
—

Ail rose de Lautrec (BGA)
Noix de Grenoble (BOB)
Pommes et poires de Savoie (BGA)
Poireaux de Créances (BGA)
Chasselas de Moissac (BOB)
Mirabelles de Lorraine (BGA)
Olives noires de Nyons (BOB)
Pommes de terre de Merville (BGA)

ITALIË

— Arancia Rossa di Sicilia (BGA)

— Cappero di Pantelleria (BGA)
— Castagna di Montella (BGA)
— Fungo di Borgotaro (BGA)
— Nocciola del Piemonte (BGA)
NEDERLAND

— Opperdoezer Ronde (BOB)
OOSTENRIJK
— Wachauer Marille (BOB)
PORTUGAL

—
—
—
—
—

Amêndoa do Douro (BOB)
Ameixa d'Elvas (BOB)
Ananas dos Agores/Sao Miguel (BOB)
Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (BOB)
Castanha dos Soutos da Lapa (BOB)

(l) Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „Πηλiou" (Pilion).
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—
—
—
—

Castanha Marvão-Portalegre (BOB)
Castanha de Pradela (BOB)
Castanha da Terra Fria (BOB)
Citrinos do Algarve (BGA)

—
—
—
—

Cereja de São Julião-Portalegre (BOB)
Cereja da Cova da Beira (BGA)
Maçã de Portalegre (BGA)
Maçã da Beira Alta (BGA)

— Maçã Bravo de Esmolfe (BOB)
— Maçã da Cova da Beira (BGA)
— Maçã de Alcobaga (BGA)

— Maracuja de São Miguel/Açores (BOB)
— Pessego da Cova da Beira (BGA)

VERENIGD KONINKRIJK
— Jersey Royal potatoes (BOB)
ANDERE IN BIJLAGE II GENOEMDE PRODUKTEN
Cider

VERENIGD KONINKRIJK
— Herefordshire cider/perry (BGA)
— Worcestershire cider/perry (BGA)
— Gloucestershire cider/perry (BGA)
B. IN BIJLAGE I BIJ VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 BEDOELDE LEVENSMID
DELEN
Bier

VERENIGD KONINKRIJK
— Newcastle brown ale (BGA)
— Kentish ale and Kentish strong ale (BGA)
— Rutland bitter (BGA)
Natuurlijk mineraalwater en bronwater
DUITSLAND

— Bad Hersfelder Naturquelle (BOB)
— Bad Pyrmonter (BOB)
— Birresborner (BOB)
— Bissinger Auerquelle (BOB)
— Caldener Mineralbrunnen (BOB)
— Ensinger Mineralwasser (BOB)
— Felsenquelle Beiseförth (BOB)
— Gemminger Mineralquelle (BOB)
— Graf Meinhard Quelle Giessen (BOB)
— Haaner Felsenquelle (BOB)
— Haltern Quelle (BOB)
— Katlenburger Burgbergquelle (BOB)
— Kifilegger Mineralquelle (BOB)
— Leisslinger Mineralbrunnen (BOB)
— Löwensteiner Mineralquelle (BOB)
— Rhenser Mineralbrunnen (BOB)
— Rilchinger Amandus Quelle (BOB)
— Rilchinger Grafin Mariannen-Quelle (BOB)
— Siegsdorfer Petrusquelle (BOB)
— Teinacher Mineralquellen (BOB)

— Uberkinger Mineralquelle (BOB)
—
—
—
—
—

Vesalia Quelle (BOB)
Bad Niedernauer Quelle (BOB)

Göppinger Quelle (BOB)
Hollen Sprudel (BOB)
Lieler Quelle (BOB)

Nr. L 148/9
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Schwollener Sprudel (BOB)
Steinsieker Mineralwasser (BOB)
Blankenburger Wiesenquelle (BOB)
Wernigeröder Mineralbrunnen (BOB)
Wildenrath Quelle (BOB)

Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren
GRIEKENLAND

— Κρητικό παξιμάδι (biscotte Cretoise) (BGA)
SPANJE

— Turrón de Jijona (BGA)
— Turrón de Alicante (BGA)
FRANKRIJK

— Bergamote(s) de Nancy (BGA)

C. IN BIJLAGE II BIJ VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 BEDOELDE LANDBOUW
PRODUCTEN

Etherische oliën

FRANKRIJK

— Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (BOB)
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VERORDENING (EG) Nr. 1108/96 VAN DE COMMISSIE

van 20 juni 1996

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1445/76 houdende vaststelling van
de lijst van de verschillende rassen von Lolium perenne L.
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

rassen op de markt is verschenen en tijdens het verkoop

GEMEENSCHAPPEN,

seizoen 1996/ 1997 voor het eerst in de handel zal worden

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad van
26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector zaaizaad ('), laatstelijk gewij
zigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland
en Zweden en bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en
met name op artikel 3, lid 5,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1445/76 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1588 /95 (4), de lijst is vastgesteld van zeer stand
vastige late of halflate rassen van Lolium perenne L. en
van de weinig standvastige halflate, halfvroege of vroege
rassen van Lolium perenne L., in de zin van de bepa
lingen ter uitvoering van artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 2358/71 ;

Overwegende dat sedert de laatste wijziging van Verorde
ning (EEG) nr. 1445/76 de produktie van gecertificeerd
zaaizaad van sommige rassen van Lolium perenne L. niet
meer in de handel wordt gebracht terwijl die van andere

gebracht; dat de toepassing van de indelingscriteria op
sommige rassen van Lolium perenne L. er bovendien
aanleiding toe geeft deze rassen in een van de bovenbe

deelde lijsten op te nemen; dat het derhalve dienstig is de
bijlagen van Verordening (EEG) nr. 1445/76 in die zin te
wijzigen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor zaaizaad,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1445/76 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1996.

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

Gedaan te Brussel, 20 juni 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 246 van 5. 11 . 1971 , blz. 1 .
(2) PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
(3) PB nr. L 161 van 23. 6. 1976, blz. 10.
(4) PB nr. L 150 van 1 . 7. 1995, blz . 86.
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BIJLAGE
„BIJLAGE I
Zeer standvastige rassen, late of halflate
Ace
Aladin
Albi

Allegro
Alondra
Amadeus
Ambon
Andes
Anduril
Animo
Antara

Compas
Condesa (T)

Lipondo
Liquick

Contender
Cordoba
Cornwall
Corso
Cud

Lisabelle
Lissabon
Lisuna
Livonne

Cupido
Cutless

Dacapo
Dali
Danilo

Apollo
Aragon

Domingo

Arno
Atlas
Avenue
Baccara
Barball

Donata
Dorset
Dromore
Duramo
Eden

Barclay

Edgar

Barcredo
Bardessa
Barema
Barenza

Elegana
Elgon (T)

Electra

Livorno
Livree
Look

Phoenix (T)
Piamonte (T)
Pippin
Player

Loretta
Lorina

Portsteward
Preference

Madera (I)
Magella
Magister
Magyar
Majestic
Mammout (T)

President
Prester
Profit

Manhattan
Marabella
Marathon

Marino (T)
Markanta
Martina

Elka
Eirond
Entrar

Marylin

Barink
Barlatan

Envy
Esperon (T)

Meba
Melani

Barlenna
Bariet
Barlinda
Barlow
Barluxe
Barmaco

Exito

Meitra RVP (T)

Barezane

Barglen

Barplus
Barpolo
Barry
Bartony
Belcampo (T)
Belfort (T)
Bellatrix
Bellevue

Bologna
Bonny
Borvi
Boston
Boulevard

Mas ter

Fanal (T)

Melvina

Feeder

Meradonna (T)

Fetione (T)
Figaro
Fingal

Merci
Mercure

Flair
Gerona
Gilford
Gladio
Glen
Globe
Henrietta
Heraut
Herbie

Herbus (T)
Hercules
Hermes
Honneur
Hunter

Merganda
Merigold
Merlette
Meteor
Mexico

Mickey
Missouri (T)
Modenta
Module

Modus (T)
Mombassa
Mondial

Montagne (T)
Montando (T)

Caddy

Jetta
Jumbo

Morimba
Moronda
Norlea

Calibra

Juventus (I)

Ohio

Campania
Capper
Caprice

Karin
Keivin

Kent Indigenous

Carrick

Kerdion

Brighstar
Burton

Castle (T)
Chagall

Langa

Paavo
Pedro
Pelleas
Perfect
Perma

Opinion
Orleans
Othello
Outsider
Pablo

Progres
Rally (T)
Rathlin
Recolta
Record
Renoir
Riikka
Ritz
Rival

Ronja
Sakini
Salem

Santiago (T)
Score (Fair Way)
Sensation
Sevilla
Sirius
Sisu
Sommora

Splendor
Sprinter
Stratos
Summit

Superstar
Sussex
Talbot

Talgo
Taya
Texas
Tivoli
Toledo
Trani
Tresor
Trimmer
Troubadour

Twydawn
Twystar
Tyrone
Variant

Ventoux (T)

Pacage

Veritas

Paddock

Vigor

Pagode

Vincent

Pancho

Wadi

Cheops (T)

Lasso
Leon
Lihersa

Choice

Limage

Citadel (T)
Clermont (T)

Limes
Linocta

Pandora (T)

Wendy

Colorado

Li paris

Parcour
Patora

York
Zambesi"

Chantal
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VERORDENING (EG) Nr. 1109/96 VAN DE COMMISSIE

van 20 juni 1996
tot aanpassing, in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad tot
instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten, van de
totale hoeveelheid voor Denemarken en van de noot met betrekking tot
Duitsland onder de tabel

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad van
28 december 1992 tot instelling van een extra heffing in
de sector melk en zuivelprodukten ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 635/96 van de Commissie (2), en
met name op artikel 4, lid 2,
Overwegende dat de in artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 3950/92 vastgestelde totale hoeveelheden bij Verorde
ning (EG) nr. 635/96 overeenkomstig artikel 4, lid 2, van

Verordening (EEG) nr. 3950/92 zijn aangepast op grond
van de door de Lid-Staten meegedeelde definitief omge
zette hoeveelheden voor rechtstreekse verkoop in leveran
ties en vice versa; dat er een fout is geslopen in de
hoeveelheden voor Denemarken en in de tekst van de

noot met betrekking tot Duitsland onder de tabel; dat een
en ander moet worden rechtgezet door enerzijds voor
Denemarken de hoeveelheid voor leveranties met 10 ton

te verhogen en de hoeveelheid voor rechtstreekse verkoop
met 10 ton te verminderen en anderzijds de tekst van de
noot met betrekking tot Duitsland onder de tabel over te
nemen zoals die is gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1552/95 van de Raad (3);
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De tabel in artikel 3, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 3950/92 wordt
vervangen door de onderstaande tabel:
(in ton)
Lid-Sta ten

»België
Denemarken

Duitsland (')
Griekenland

Spanje
Frankrijk

Leveringen

Rechtstreekse verkoop

3 097 584

212 847

4 454 580

768

27 764 778

100 038

626 061

4 452

5 425 960

140 990

23 720 938

514 860

Ierland

5 234 987

10 777

Italië

9 632 540

297 520

268 098

951

Nederland

10 985 848

88 844

Oostenrijk

2 369 808

367 000

Portugal

1 835 461

37 000

Finland

2 355 721

10 000

Zweden

3 300 000

3 000

14 308 657

281 390

Luxemburg

Verenigd Koninkrijk

(') Waarvan 6 244 566 ton voor leveringen van producenten op het grondgebied van de nieuwe Lander, en 8 801 ton
voor rechtstreekse verkoop in de nieuwe Lander ".

(') PB nr. L 405 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(2) PB nr. L 90 van 11 . 4. 1996, blz. 17.

(3) PB nr. L 148 van 30. 6. 1995, blz. 43 .
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekend

making in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 april 1995.

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

Gedaan te Brussel, 20 juni 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

21 . 6. 96

21 . 6 . 96

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

Nr. L 148/ 15

VERORDENING (EG) Nr. 1110/96 VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 1996

tot vaststelling, voor het tweede halfjaar van 1996, van 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. 3290/94 van de Raad van
22 december 1994 inzake de aanpassingen en de over
gangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuit
voerlegging van de overeenkomsten in het kader van de
multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay
Ronde ('), en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3491 /93 van de Raad van
13 december 1993 houdende een aantal uitvoeringsbepa
lingen van de Europa-Overeenkomst waarbij een associ
atie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeen
schappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek
Hongarije, anderzijds (2), en met name op artikel 1 ,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3492/93 van de Raad van
13 december 1993 houdende een aantal uitvoeringsbepa
lingen van de Europa-Overeenkomst waarbij een associ
atie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeen
schappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek
Polen, anderzijds (3), en met name op artikel 1 ,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3296/94 van de Raad van
19 december 1994 houdende bepaalde voorwaarden voor
de toepassing van de Europa-Overeenkomst waarbij een
associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de
Republiek Tsjechië, anderzijds (4), en met name op artikel
1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3297/94 van de Raad van
19 december 1994 houdende bepaalde voorwaarden voor
de toepassing van de Europa-Overeenkomst waarbij een
associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de
Republiek Slowakije, anderzijds (*), en met name op
artikel 1 ,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3382/94 van de Raad van
19 december 1994 houdende bepaalde voorwaarden voor
de toepassing van de Europa-Overeenkomst waarbij een
associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en
Roemenië, anderzijds (6), en met name op artikel 1 ,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3383/94 van de Raad van
19 december 1994 houdende bepaalde voorwaarden voor
de toepassing van de Europa-Overeenkomst waarbij een

associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de
Republiek Bulgarije, anderzijds Q, en met name op artikel
1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1275/95 van de Raad van
29 mei 1995 houdende vaststelling van bepaalde proce
dures ter uitvoering van de Overeenkomst betreffende
vrijhandel en met handel verband houdende zaken tussen

de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie en de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal, enerzijds, en de Republiek Estland, ander
zijds (8), en met name op artikel 1 ,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1276/95 van de Raad van
29 mei 1995 houdende vaststelling van bepaalde proce
dures ter uitvoering van de Overeenkomst betreffende
vrijhandel en met handel verband houdende zaken tussen

de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie en de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal, enerzijds, en de Republiek Letland, ander
zijds (9), en met name op artikel 1 ,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1277/95 van de Raad van
29 mei 1995 houdende vaststelling van bepaalde proce
dures ter uitvoering van de Overeenkomst betreffende
vrijhandel en met handel verband houdende zaken tussen

de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie en de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal, enerzijds, en de Republiek Litouwen,
anderzijds (10), en met name op artikel 1 ,
Overwegende dat de opgedane ervaring en de verwach
tingen voor 1996 erop wijzen dat het in de Gemeenschap,
als geen communautaire maatregelen worden genomen,
tot een massale invoer van levende runderen met een

gewicht van ten hoogste 300 kg kan komen, met name als
gevolg van de gunstige economische omstandigheden
voor de veehouderij in sommige derde landen; dat het
gevaar bestaat dat die invoer aanzienlijk groter zal zijn dan
de traditionele jaarlijkse invoer en de opnamecapaciteit
van de markt in de Gemeenschap; dat in dat geval
ernstige verstoringen voor de rundvleesmarkt dreigen,
waardoor met name de marktprijzen en de producenten
inkomens in gevaar zouden worden gebracht;
Overwegende dat echter rekening moet worden gehouden
met de toepassing van de in het kader van de Uruguay
Ronde van multilaterale handelsbesprekingen gesloten
Overeenkomst; dat de vastgestelde beheersmaatregelen
derhalve beperkt moeten blijven tot produkten van
herkomst uit

(')
(2)
(3)
(4)
O
6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

349
319
319
341
341
368

van
van
van
van
van
van

31 .
21 .
21 .
30 .
30.
31 .

12.
12.
12.
12.
12.
12.

1994,
1993,
1993,
1994,
1994,
1994,

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

105.
1.
4.
14.
17.
1.

derde

landen

ten

aanzien

O PB nr. L 368 van 31 . 12. 1994, blz. 5.
(8) PB nr. L 124 van 7. 6. 1995, blz. 1 .
(') PB nr. L 124 van 7. 6. 1995, blz. 2.
(I0) PB nr. L 124 van 7. 6. 1995, blz . 3 .
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Gemeenschap een preferentiële regeling hanteert en die
hebben aanvaard dat de Gemeenschap maatregelen voor
het beheer van de invoer van de betrokken dieren kan
nemen;

Overwegende dat de totale opnamecapaciteit van de
markt van de Gemeenschap in 1996 op 425 000 andere
dan raszuivere fokdieren kan worden geraamd; dat, gezien
de verwachte invoer in 1996 in het kader van een aantal

preferentiële regelingen, namelijk 300 500 stuks op grond
van het in het kader van de Uruguay-Ronde vastgestelde
contingent betreffende voor de mesterij bestemde jonge
mannelijke runderen met een gewicht van 300 kg of
minder, de Europa-Overeenkomsten met, respectievelijk,
de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Repu
bliek Tsjechië, de Republiek Slowakije, Roemenië en de
Republiek Bulgarije, en de met de Baltische Republieken
gesloten Overeenkomsten inzake vrij handelsverkeer en
de begeleidende maatregelen, moet worden toegestaan dat
in 1996, 124 500 dieren tegen de volle of verlaagde
douanerechten, naargelang van het geval, worden inge
voerd;

Overwegende dat bij de Verordeningen (EG) nr. 3018/95
van de Commissie ('), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.

425/96 (2), en (EG) nr. 403/96 van de Commissie (3) reeds
is voorzien in de invoer van 89 000 dieren; dat beheers

maatregelen dienen te worden genomen voor de invoer,
in het tweede halfjaar van 1996, van de resterende 35 500
dieren van oorsprong uit de voornoemde landen ;
Overwegende dat de Commissie de ontwikkeling op de
markt voor rundvlees nauwlettend zal volgen, teneinde op
ieder ogenblik op veranderingen in de in aanmerking te
nemen economische parameters te kunnen reageren;
Overwegende dat, teneinde in de mate van het mogelijke
rekening te houden met de traditionele structuur van de
communautaire markt voor kalfsvlees, de invoer dient te

worden beperkt tot dieren met een gewicht van niet meer
dan 80 kg;

Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat beperking
van de invoer tot speculatieve aanvragen voor invoer kan
leiden; dat het daarom, teneinde ervoor te zorgen dat de
voorgenomen maatregelen goed functioneren, dienstig is
het overgrote gedeelte van de beschikbare hoeveelheden
voor zogenaamde traditionele importeurs van levende
runderen te reserveren; dat het echter, met het oog op

aanvragen van een zelfde handelaar in één enkele Lid
Staat moeten worden ingediend;

Overwegende dat moet worden gegarandeerd dat de tradi
tionele importeurs uit de nieuwe Lid-Staten op billijke
wijze aan bod komen bij de toewijzing van de beschikbare
hoeveelheden; dat bijgevolg voor deze handelaren als refe
rentiehoeveelheden die recht geven op een toewijzing uit
het voor de zogenaamde traditionele importeurs gereser
veerde deel, de hoeveelheden in aanmerking moeten
worden genomen die zij in de periode van 1 januari 1993
tot en met 31 december 1995 hebben ingevoerd uit
landen die naargelang van het jaar van invoer als derde
landen moeten worden beschouwd;

Overwegende dat, teneinde speculatie te voorkomen,
dient te worden bepaald dat handelaren die per 1 januari
1996 niet meer actief zijn in de sector rundvlees, niet voor
het contingent in aanmerking komen;

Overwegende dat moet worden voorgeschreven dat de
regeling wordt beheerd door middel van invoercertifica
ten ; dat te dien einde met name voorschriften moeten

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
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 (4), laat

stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2137/95 (5), en
van Verordening (EG) nr. 1 445/95 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 Q; 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,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

enige flexibiliteit in de handelsbetrekkingen in deze
sector, dienstig is een tweede gedeelte beschikbaar te
stellen voor handelaren die kunnen aantonen dat zij wel

degelijk werkzaam zijn in de sector en wier transacties
een bepaalde omvang hebben; dat het, in dit verband en
met het oog op een goed beheer, dienstig is te eisen dat
de betrokken handelaren in 1995 ten minste 100 dieren

hebben uitgevoerd of ingevoerd; dat een partij van 100
dieren in principe een normale lading is en de ervaring
heeft geleerd dat een transactie slechts als reëel en eco
nomisch rendabel kan worden beschouwd als minstens

één partij wordt verkocht of aangekocht; dat het voor de
controle op deze criteria nodig is te bepalen dat de
(') PB nr. L 314 van 28 . 12. 1995, blz. 58 .

I1) PB nr. L 60 van 9. 3. 1996, blz. 1 .
H PB nr. L 55 van 6. 3 . 1996, blz. 9 .
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Artikel 1

Voor de invoer in de Gemeenschap, in het tweede halfjaar
van 1996, van levende runderen van de GN-codes
0102 90 05, 0102 90 21 , 0102 90 29, 0102 90 41 en

0102 90 49, als bedoeld in artikel 1 , lid 1 , onder a), van
Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad (8) en van
oorsprong uit de in bijlage I vermelde derde landen, waar
voor het volledige in het gemeenschappelijk douanetarief
vastgestelde recht wordt toegepast, gelden de bij deze
verordening vastgestelde beheersmaatregelen.
(4)
(s)
(6)
O
8)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

331
214
143
299
148

van
van
van
van
van

2. 12. 1988, blz. 1 .
8. 9. 1995, blz. 21 .
27. 6. 1995, blz. 35.
12. 12. 1995, blz. 10 .
28 . 6. 1968, blz. 24.
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Artikel 2

1 . Voor het eerste halfjaar van 1996 kunnen invoercer
tificaten worden afgegeven voor ten hoogste 35 500 dieren

Nr. L 148 / 17

2. Een onderneming die is ontstaan door fusie van
ondernemingen die elk rechten hebben krachtens artikel

2, lid 3, behoudt dezelfde rechten als de ondernemingen
waaruit zij is ontstaan.

van GN-code 0102 90 05.

2. Het in lid 1 bedoelde aantal wordt als volgt in twee
gedeelten verdeeld:

a) het eerste gedeelte, gelijk aan 70 %, zijnde 24 850

Artikel 4

1.

Een aanvraag tot invoerrechten mag slechts worden

ingediend in de Lid-Staat waar de aanvrager is geregi

stuks, wordt verdeeld onder:

streerd in de zin van artikel 2, lid 2.

— de importeurs uit de Gemeenschap in haar samen
stelling op 31 december 1994 die kunnen bewijzen
dat zij in 1993, 1994 of 1995 dieren van GN-code
0102 90 05 hebben ingevoerd, overeenkomstig de
in bijlage II vermelde verordeningen, en
— de importeurs uit de nieuwe Lid-Staten die kunnen
bewijzen dat zij in 1993 en 1994 dieren van de
bovengenoemde GN-code 0102 90 05 in de Lid
Staat waar zij zijn gevestigd, hebben ingevoerd uit
landen die naargelang van het jaar van invoer, ten
opzichte van hun land als derde landen moeten
worden beschouwd, en in 1995 dergelijke dieren
hebben ingevoerd overeenkomstig de in bijlage II

2. Voor de toepassing van artikel 2, lid 2, onder a),
dienen de importeurs uiterlijk op 28 juni 1996 bij de
bevoegde instanties een aanvraag tot invoerrechten in,
vergezeld van het in artikel 2, lid 5, bedoelde bewijs.

vermelde verordeningen;

b) het tweede gedeelte, gelijk aan 30%, zijnde 10 650
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.

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

ingediende documenten, uiterlijk op 12 juli 1996 de lijst
van de importeurs die aan de voorwaarden voldoen, met
vermelding van hun naam en adres en, voor elk van hen,

de aantallen dieren die zij in elk van de referentiejaren
hebben ingevoerd.

3. Voor de toepassing van artikel 2, lid 2, onder b),
dienen de handelaren uiterlijk op 28 juni 1996 een
aanvraag tot invoerrechten in, vergezeld van het in artikel
2, lid 5, bedoelde bewijs.

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

Deze handelaren moeten in een BTW-register van een
Lid-Staat zijn ingeschreven.

beschikbare hoeveelheid.

3 . Het gedeelte van 24 850 stuks wordt onder de in
aanmerking komende importeurs verdeeld naar rata van
de overeenkomstig lid 5 bewezen invoer in 1993, 1994 en

ingediende documenten, uiterlijk op 12 juli 1996 de lijst
van de aanvragers met vermelding van de gevraagde

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

1995 van dieren als bedoeld in lid 2, onder a).

4. Het gedeelte van 1 0 650 stuks wordt toegewezen
naar rata van de door de in aanmerking komende hande
laren gevraagde hoeveelheden .

5. Als bewijs van in- en uitvoer geldt uitsluitend het
douanedocument waarmee de goederen in het vrije
verkeer zijn gebracht of het uitvoerdocument, elk naar
behoren geviseerd door de douaneautoriteiten .
De Lid-Staten kunnen naar behoren gecertificeerde

kopieën van de bovenbedoelde documenten aanvaarden
als de aanvrager ten genoegen van de bevoegde autoriteit
kan bewijzen dat hij geen originele documenten kon krij
gen .

Artikel 3

1 . 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 2, onder
a).

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

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.
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.
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Artikel 6

1.

Voor de invoer van overeenkomstig artikel 5 toege

wezen hoeveelheden moet een invoercertificaat worden

overgelegd.
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6. De afgegeven certificaten
Gemeenschap geldig.

zijn

in

de gehele

7. Artikel 8 , lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3719/88
is niet van toepassing.

2. De certificaataanvraag mag slechts worden ingediend
in de Lid-Staat waar ook de aanvraag tot invoerrechten is

Artikel 7

ingediend.

3. Op verzoek van de importeurs worden de certifi
caten afgegeven vanaf de datum waarop de beschikking
waarnaar in artikel 5, lid 1 , wordt verwezen, in werking
treedt.

Het aantal dieren waarvoor een certificaat wordt afgege

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 mee aan de Commissie .

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
voeren ;

b) in vak 16, GN-code 0102 90 05;
c) in vak 20, de volgende vermelding:
— Reglamento (CE) n° 1110/96
— Forordning (EF) nr. 1110/96
— Verordnung (EG) Nr. 1110/96
— Kavoviojióg (EK) apiO. 1110/96
— Regulation (EC) No 1110/96
— Règlement (CE) n° 1110/96
— Regolamento (CE) n. 1110/96
— Verordening (EG) nr. 1110/96
— Regulamento (CE) n? 1110/96
— Asetus (EY) N:o 1110/96
— Forordning (EG) nr 1110/96.

5. De geldigheidsduur van de invoercertificaten loopt
af op 31 december 1996.

Artikel 8

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 is
bepaald.
Artikel 10

De dieren worden in het vrije verkeer gebracht na over
legging van een door het land van uitvoer overeenkomstig
Protocol nr. 4 bij de Europa-Overeenkomsten afgegeven
certificaat inzake goederenverkeer EUR.l .
Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1996.

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

Gedaan te Brussel, 20 juni 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Lijst van derde landen
— Hongarije
— Polen

— Tsjechische Republiek
— Slowakije
— Roemenië

— Bulgarije
— Litouwen
— Letland
— Estland

BIJLAGE II

In artikel 2, lid 2, 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 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1110/96

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

21 . 6 . 96
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BIJLAGE IV

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

Toepassing van artikel 2, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1110/96

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)

Nr. L 148 /22
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VERORDENING (EG) Nr. 1111/96 VAN DE COMMISSIE

van 20 juni 1996

betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader
van het tariefcontingent, voor het derde kwartaal van 1996, en de indiening van
nieuwe aanvragen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Overwegende dat, wanneer de hoeveelheden waarvoor

GEMEENSCHAPPEN ,

certificaten zijn aangevraagd lager of niet aanzienlijk
hoger zijn dan de voor het betrokken kwartaal vastge
stelde indicatieve hoeveelheden, certificaten worden afge

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van
13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector bananen ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met
name op artikel 20,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1442/93 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 875/96 (4), de bepalingen voor de toepassing van
de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeen
schap zijn vastgesteld; dat bij Verordening (EG) nr. 478 /95
van de Commissie (*), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
702/95 (6), aanvullende bepalingen zijn vastgesteld voor de
toepassing van de regeling betreffende het in de artikelen
18 en 19 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde
tariefcontingent;
Overwegende dat in artikel 9, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1442/93 is bepaald dat, indien voor een bepaald
kwartaal en voor een bepaalde oorsprong, zijnde al naar
gelang van het geval een land of een groep van landen
zoals vermeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 478 /95,
de hoeveelheden waarvoor een of meer categorieën markt
deelnemers invoercertificaataanvragen hebben ingediend,
de vastgestelde indicatieve hoeveelheden aanzienlijk over
treffen, een op alle aanvragen toe te passen verminde
ringspercentage wordt vastgesteld; dat deze vermindering
evenwel niet wordt toegepast voor aanvragen voor certifi
caten van categorie C en evenmin voor aanvragen voor
certificaten van de categorieën A en B die betrekking

hebben op een hoeveelheid van niet meer dan 150 ton,
voor zover voor een bepaalde oorsprong de totale
hoeveelheid waarvoor dergelijke aanvragen zijn ingediend,
niet groter is dan 15 % van de totale gevraagde hoeveel

geven voor de aangevraagde hoeveelheden; dat voor
bepaalde landen van oorsprong het volume van de aange
vraagde hoeveelheden aanzienlijk hoger is dan de indica

tieve hoeveelheden of het in de bijlage bij Verordening
(EG) nr. 478/95 vastgestelde aandeel; dat derhalve een op
elke certificaataanvraag voor de betrokken oorsprong of de
betrokken certificaatcategorie toe te passen verminde
ringspercentage moet worden vastgesteld;
Overwegende dat, aangezien als gevolg van een aanhou
dende staking bij de overheid de in Griekenland inge
diende certificaataanvragen niet zijn doorgezonden, voor
de in deze verordening vastgestelde maatregelen is uitge
gaan van de hoeveelheden die in deze Lid-Staat voor
hetzelfde kwartaal van de voorgaande jaren zijn aange
vraagd;
Overwegende dat de maximumhoeveelheid waarvoor

dergelijke certificaataanvragen nog kunnen worden inge
diend, moet worden bepaald rekening houdende met de
bij Verordening (EG) nr. 939/96 vastgestelde indicatieve
hoeveelheden en de aanvragen die voor de periode van 1
tot en met 7 juni 1996 zijn ingewilligd;

Overwegende dat, om de certificaten zo snel mogelijk te
kunnen afgeven, deze verordening onmiddellijk in
werking moet treden;
Overwegende dat het Comité van beheer voor bananen

geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

heid;

Overwegende dat, ter uitvoering van artikel 9, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 1442/93, bij Verordening (EG) nr.
939/96 van de Commissie Q de indicatieve hoeveelheden
zijn vastgesteld voor de invoer in het kader van het tarief
contingent in het derde kwartaal van 1996;

Artikel 1

In het kader van het in de artikelen 18 en 19 van Veror

dening (EEG) nr. 404/93 bedoelde tariefcontingent
worden voor het derde kwartaal van 1996 invoercertifi

caten afgegeven voor:

1 . de in de aanvraag vermelde hoeveelheid:
(') PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1 .

(2) PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
O PB nr. L 142 van 12. 6. 1993, blz. 6.
(4) PB nr. L 118 van 15. 5. 1996, blz. 14.

(5) PB nr. L 49 van 4. 3. 1995, blz. 13.
(6) PB nr. L 71 van 31 . 3. 1995, blz. 84.
P) PB nr. L 128 van 29. 5. 1996, blz. 1 .

a) met dien verstande dat voor de oorsprong Costa
Rica voor aanvragen voor certificaten van categorie
B een verminderingscoëfficiënt wordt toegepast van
0,5472 behalve voor aanvragen voor niet meer dan
150 ton ;
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b) met dien verstande dat voor de oorsprong Domini
caanse Republiek voor aanvragen voor certificaten
van de categorieën A en B een verminderingscoëffi
ciënt wordt toegepast van 0,8658 ook voor
aanvragen voor niet meer dan 150 ton;

3 . de in de aanvraag vermelde hoeveelheid, voor
aanvragen voor „categorie C".

c) met dien verstande dat voor de oorsprong „Andere"
voor aanvragen voor certificaten van de categorieën
A en B een verminderingscoëfficiënt wordt toege
past van 0,5821 behalve voor aanvragen voor niet

De hoeveelheden waarvoor nog aanvragen voor certifi
caten kunnen worden ingediend voor het derde kwartaal
van 1996 zijn vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Artikel 3

meer dan 150 ton ;

2. de in de aanvraag vermelde hoeveelheid, wanneer de
aanvraag geldt voor een ander land van oorsprong dan
bedoeld onder punt 1 ;

Deze verordening treedt in werking op de dag van haai
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, 20 juni 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE
(in ton)
Beschikbare hoeveelheden

voor nieuwe aanvragen
COLOMBIA

— Categorieën A en C
— Categorie B

89 733,260
24 031,402

COSTA RICA

— Categorieën A en C

79 629,433

VENEZUELA

6 316,000

BELIZE

4 050,000

KAMEROEN

2 025,000

IVOORKUST

1 718,000

Andere ACS-Staten

1 233,622
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VERORDENING (EG) Nr. 1112/96 VAN DE COMMISSIE

van 20 juni 1996
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/95 tot vaststelling van de
specifieke bepalingen inzake de toepassing van de uitvoerrestituties voor de
sector melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

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

Gemeenschap,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

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 13, lid 3, en artikel
17, lid 14,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1466/95 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 995/96 (4), specifieke bepalingen inzake de toepassing
van de uitvoerrestituties voor de sector melk en zuivelpro
dukten zijn vastgesteld;

Overwegende dat in artikel 1 ter van Verordening (EG) nr.
1466/95 een specifieke regeling voor de uitvoer van
bepaalde kaassoorten naar Zwitserland is vastgesteld; dat
moet worden gepreciseerd dat deze regeling alleen van
toepassing is voor uitvoertransacties waarvoor in Zwitser
land een verlaging of vrijstelling van de invoerrechten
geldt; dat aan de lijst van onder die regeling vallende

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1466/95 wordt als volgt gewijzigd:
1 . Lid 1 van artikel 1 ter wordt vervangen door:

„ 1 . In dit artikel worden de specifieke bepalingen
vastgesteld voor de uitvoer naar Zwitserland van de in
de bijlage omschreven kaassoorten waarvoor een
verlaging of vrijstelling van invoerrechten geldt.".
2. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2

kaassoorten de soorten moeten worden toegevoegd die

voorheen onder Verordening (EEG) nr. 1953/82 van de
Commissie (^ vielen, welke verordening is ingetrokken bij
Verordening (EG) nr. 823/96 (6), zodat de lijst voortaan alle
kaassoorten bevat waarvoor in Zwitserland een preferen

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

tieel invoerrecht geldt;

Zij is van toepassing met ingang van 5 mei 1996.

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

Gedaan te Brussel, 20 juni 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148
307
144
133
212

van
van
van
van
van

h) PB nr. L 111 van

28 . 6. 1968, blz. 13.

20. 12. 1995, blz. 10.
28 . 6. 1995, blz. 22.
4. 6. 1996, blz. 13.
21 . 7. 1982, blz. 5.
4. 5. 1996, blz. 9.
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BIJLAGE

„BIJLAGE
Omschrijving
(Nomenclatuur van de uitvoerrestituties)

GN-code

ex

ex

0406

Kaas en wrongel

0406 10 20

— — — — — Ricotta, gezouten

0406 20

— kaas van alle soorten, geraspt of in poeder

0406 30

— smeltkaas, niet geraspt of in poeder

0406 40

— blauw-groen geaderde kaas

0406 90

— andere kaas :

0406 90 23

— — — Edam

0406 90 25

— — — Tilsit

0406 90 27

— — — Butterkäse

0406 90 61

_______ Grana Padano en Parmigiano Reggiano

0406 90 63

— — — — — — — Fiore Sardo en Pecorino

0406 90 69

— — — — — — — andere

0406 90 73

— — — — — — — Provolone

0406 90 75

— — — — — — — Asiago, Caciocavallo, Montasio

0406 90 76

— — — — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

— — — — — — — Gouda

ex

0406 90 79

— — — — — — — Esrom, Italico, Saint-Nectaire, Saint-Paulin

ex

0406 90 87

— — — — — — — — — — — — — Idiazabal, Manchego, Roncal, uitsluitend gefabri

ex

ceerd uit schapemelk
ex

0406 90

— Elbo, Galantine, Molbo, Mimolette, Tybo

ex

0406 90

— andere kaassoorten met een vetgehalte van ten minste 30 %, berekend op de droge
stof, en een vochtgehalte tussen 52 % en 67 %, berekend op de vetvrije kaasmassa"

Nr. L 148/25

Nr. L 148/26

I nTI
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VERORDENING (EG) Nr. 1113/96 VAN DE COMMISSIE

van 20 juni 1996
betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire
tariefcontingenten voor stieren , koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht,
van bepaalde bergrassen voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 10 95/96 van de Raad van
18 juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de
concessies in de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding
van de voltooiing van de onderhandelingen in het kader
van artikel XXIV, lid 6, van de GATT ('), en met name op
artikel 1 , lid 1 ,

Overwegende dat de Gemeenschap in het kader van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) de verplichting op zich
heeft genomen om voor stieren, koeien en vaarzen, niet

van een soortgelijk contingent van 1 juli 1993 tot en met
30 juni 1996 hebben ingevoerd en anderzijds aan de tradi
tionele importeurs van de nieuwe Lid-Staten; dat voor de
toewijzing van het tweede deel, om speculatie te voor

komen en rekening houdend met de bestemming van de
dieren, slechts de hoeveelheden van een zekere omvang
die representatief zijn voor de handel met derde landen,
als referentiehoeveelheden in aanmerking mogen worden
genomen; dat, wat de handelaren van de nieuwe Lid

Staten betreft, de ingevoerde dieren afkomstig moeten zijn
uit landen die, volgens het jaar van invoer, voor hen als
derde land moeten worden aangemerkt;
Overwegende dat, onverminderd de bepalingen van deze
verordening, het bepaalde in Verordening (EEG) nr.
3719/88 van de Commissie van

gemeenschappelijke

16 november 1988

bestemd voor de slacht, van het bonte Simmentalerras, het

houdende

uitvoeringsbepalingen

Schwytzerras en het Freiburgerras, alsmede voor koeien

inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecerti

en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van het grijze, het
bruine, het gele en het bonte Simmentalerras en van het
Pinzgauerras, jaarlijks twee tariefcontingenten te openen
van elk 5 000 stuks tegen een recht van respectievelijk 6
en 4 % ; dat deze contingenten derhalve voor de periode
van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997 moeten worden
geopend en de uitvoeringsbepalingen moeten worden
vastgesteld;

ficaten voor landbouwprodukten (2), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2137/95 (3), en in Verordening
(EG) nr. 1445/95 van de Commissie van 26 juni 1995
houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en
uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees en tot
intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/80 (4), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2856/95 (% van

Overwegende dat met name dient te worden gewaarborgd
dat alle handelaren in de Gemeenschap te allen tijde en
in gelijke mate gebruik kunnen maken van de contin
genten en dat de voor deze contingenten vastgestelde

Overwegende dat in artikel 82 van Verordening (EEG) nr.
2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling
van het communautair douanewetboek (6), gewijzigd bij de
Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden,
is bepaald dat goederen die uit hoofde van hun bijzondere
bestemming onder toepassing van een verlaagd recht in

douanerechten zonder onderbreking worden toegepast op
alle invoer van de betrokken dieren totdat de contin

genten geheel zijn benut;

Overwegende dat de beschikbare hoeveelheden in het
kader van deze regeling worden toegewezen aan de tradi
tionele handelaren enerzijds (eerste deel) en de
handelaren met belangstelling voor de handel in rund
vlees anderzijds (tweede deel); dat het eerste deel moet
worden toegewezen enerzijds aan de traditionele impor
teurs naar gelang van het aantal dieren dat zij in het kader

toepassing is;

het vrije verkeer worden gebracht, onder douanetoezicht
blijven; dat bij ingevoerde dieren moet worden gecontro
leerd of zij niet binnen een bepaalde termijn worden
geslacht; dat, om te garanderen dat deze dieren niet
worden geslacht, een zekerheid moet worden verlangd;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1 . Voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997 worden de volgende tarief
contingenten geopend:
(2)
O
(4)
(J)

(') PB nr. L 146 van 20. 6. 1996, blz. 1 .

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

331
214
143
299

van
van
van
van

2. 12. 1988, blz. 1 .
8 . 9. 1995, blz. 21 .
27. 6. 1995, blz. 35.
12. 12. 1995, blz. 10 .

(6) PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1 .
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Volg

GN-code

nummer

(')

Volume
van het

Omschrijving

Nr. L 148 /27

Recht

contingent
ex

0102 90 05

Koeien en vaarzen , niet bestemd

ex

0102 90 29

ex

0102 90 49

voor de slacht, van de volgende
bergrassen : het grijze, het bruine,
het gele en het bonte Simmenta
lerras en het Pinzgauerras

09.0001

09.0003

ex

0102 90 59

ex

0102 90 69

ex

0102 90 05

ex

0102 90 29

Stieren , koeien en vaarzen , niet
bestemd voor de slacht, van

ex

0102 90 49

het

ex

0102 90 59

Schwyzerras en het Freiburgerras

ex

0102 90 69

ex

0102 90 79

bonte

Simmentalerras

5 000

6 %

5 000

4%

het

(') Tanc-codes: zie bijlage I.

2.

Voor de toepassing van deze verordening worden

beschouwd als niet bestemd voor de slacht, de in lid 1

bedoelde dieren die niet worden geslacht binnen een

invoer, voor hen als derde landen moeten
worden beschouwd;

termijn van vier maanden, te rekenen vanaf de datum van
aanvaarding van de aangifte voor het vrije verkeer.

— van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 dieren
die onder de hier bedoelde contingenten vallen,
hebben ingevoerd;

In naar behoren gestaafde gevallen van overmacht kunnen
evenwel afwijkingen worden toegestaan .

b) het tweede gedeelte, gelijk aan 20 % , is bestemd voor
handelaren die kunnen bewijzen van 1 juli 1995 tot en
met 30 juni 1996 ten minste 15 levende runderen van
GN-code 0102 te hebben ingevoerd uit derde landen .

3 . Teneinde te worden toegelaten tot het tariefcontin
gent met volgnummer 09.0003, dienen te worden overge
legd:

De importeurs moeten in een nationaal BTW-register zijn

— voor stieren : een afstammingsbewijs;
— voor koeien en vaarzen : een afstammingsbewijs of een

bewijs van inschrijving in het rundveestamboek,
waaruit blijkt dat de dieren raszuiver zijn .

ingeschreven .

2. Wanneer aanvragen worden ingediend om te mogen
importeren, wordt het eerste gedeelte over de verschil
lende importeurs als bedoeld in lid 1 , onder a), verdeeld
naar verhouding van de hoeveelheden dieren in de zin
van lid 1 , onder a), die zij van 1 juli 1993 tot en met 30
juni 1996 hebben ingevoerd.

Artikel 2

1.

De in artikel 1 , lid 1 , bedoelde contingenten worden

in twee gedeelten gesplitst van telkens 80 % of 4 000
stuks en 20 % of 1 000 stuks:

3 . Wanneer aanvragen worden ingediend om te mogen
importeren, wordt het tweede gedeelte verdeeld naar
verhouding van de door de in lid 1 , onder b), bedoelde
importeurs aangevraagde hoeveelheden . De aanvraag tot
invoer moet betrekking hebben op ten minste 1 5 stuks.

a) het eerste gedeelte, gelijk aan 80 % , wordt verdeeld
over :

Aanvragen die betrekking hebben op meer dan 50 stuks,

— de importeurs uit de Gemeenschap in haar samen
stelling op 31 december 1994 die kunnen
aantonen dat zij van 1 juli 1993 tot en met 30 juni
1996 dieren die onder de hier bedoelde contin

genten vallen, hebben ingevoerd, en
— de importeurs uit de nieuwe Lid-Staten die kunnen
aantonen dat zij

— van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1995 dieren
van de in bijlage I vermelde GN-codes in de
Lid-Staat waar zij zijn gevestigd, hebben inge
voerd uit landen die, volgens het jaar van

worden automatisch tot dat aantal beperkt.

4. Hoeveelheden die niet zijn aangevraagd in het kader
van een van de twee in lid 1 vermelde gedeelten van
hetzelfde tariefcontingent, worden automatisch overge
dragen naar het andere gedeelte van het betrokken
contingent.

5. Het bewijs van invoer wordt uitsluitend geleverd aan
de hand van het behoorlijk door de douaneautoriteiten
geviseerde document waarmee de dieren in het vrije
verkeer zijn gebracht.

Nr. L 148/28
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Artikel 3

3 . Nadat de Commissie de toe te wijzen hoeveelheden
heeft meegedeeld, worden de op naam van de betrokken

1 . De certicaataanvraag mag slechts worden ingediend
in de Lid-Staat waar de aanvrager in een nationaal BTW
register is ingeschreven.

marktdeelnemers gestelde invoercertificaten op hun
verzoek zo spoedig mogelijk afgegeven. De certificaten
worden pas afgegeven, nadat de aanvrager een zekerheid
van 25 ecu/dier heeft gesteld.

2. Elke belanghebbende mag slechts één enkele
aanvraag indienen, die slechts betrekking mag hebben op
een van de gedeelten van hetzelfde contingent. Wanneer
een belanghebbende voor hetzelfde contingent meer dan
één aanvraag indient, worden al zijn aanvragen afgewezen .

zien van de notities van de douaneautoriteiten die de

3 . Voor de toepassing van artikel 2, leden 2 en 3,
worden de aanvragen, samen met het in artikel 2, lid 5,
bedoelde bewijsstuk, uiterlijk op 16 juli 1996 bij de
bevoegde instantie ingediend.

4. Na de afgifte in de zin van artikel 21 lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 3719/88 zijn de certificaten 90
dagen geldig. De geldigheidsduur loopt echter in ieder
geval af op 30 juni 1997.

Na verificatie van de overgelegde documenten, delen de
Lid-Staten de Commissie uiterlijk op 2 augustus 1996 de
volgende gegevens mede:

5. Onverminderd de bepalingen van deze verordening,
is het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 3719/88 en
(EG) nr. 1445/95 van toepassing.

— met betrekking tot de in artikel 2, lid 1 , onder a),
bedoelde importeurs, hun naam en adres en het aantal
dieren dat zij in de in artikel 2, lid 2, bedoelde periode

In afwijking van artikel 9, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 3719/88 zijn de op grond van de onderhavige verorde
ning afgegeven invoercertificaten echter niet overdraag
baar en geven zij slechts recht op gebruikmaking van de
tariefcontingenten wanneer zij op dezelfde naam zijn
gesteld als de aangiften voor het vrije verkeer waarvan zij

hebben ingevoerd;

— met betrekking tot de in artikel 2, lid 1 , onder b),
bedoelde importeurs, hun naam en adres en de
gevraagde hoeveelheden.

De zekerheid wordt vrijgegeven zodra het certificaat, voor

invoer van de dieren hebben geconstateerd, aan de
instantie van afgifte wordt terugbezorgd.

vergezeld gaan.
Artikel 8, lid 4, en artikel 14, lid 3, tweede alinea, van

4. Alle mededelingen, ook die met de vermelding
„nihil", worden naar het in bijlage II opgenomen adres
gezonden.
Artikel 4

1.

De Commissie besluit in hoeverre aan de aanvragen

gevolg kan worden gegeven.
2.

Voor de in artikel 3, lid 3, tweede alinea, tweede

streepje, bedoelde aanvragen wordt, indien de hoeveel
heden waarvoor aanvragen zijn ingediend, de beschikbare
hoeveelheden overschrijden, door de Commissie een

uniform percentage vastgesteld waarmee de gevraagde
hoeveelheden worden verminderd.

Indien de toepassing van de in de eerste alinea bedoelde
vermindering leidt tot een hoeveelheid van minder dan
15 dieren per aanvraag, worden bij loting partijen van
telkens 15 stuks toegewezen. Wanneer minder dan 15
dieren overblijven, wordt hiervoor één enkel certificaat
afgegeven .

Verordening (EEG) nr. 3719/88 zijn niet van toepassing.
Artikel 6

1 . De controle op het niet slachten van de ingevoerde
dieren in de vier maanden na de datum waarop zij in het
vrije verkeer zijn gebracht, wordt verricht overeenkomstig
het bepaalde in artikel 82 van Verordening (EEG) nr.
2913/92 .

2. Onverminderd het bepaalde in Verordening (EEG)
nr. 2913/92, moet de importeur bij de bevoegde
douaneautoriteiten

een

zekerheid van

1 280

ecu/ton

stellen om de nakoming van de verplichting tot het
aanhouden van de dieren te garanderen.

De zekerheid wordt onmiddellijk vrijgegeven, wanneer de
betrokken douaneautoriteiten het bewijs wordt geleverd
dat de dieren :

a) niet zijn geslacht binnen vier maanden na de datum
waarop zij in het vrije verkeer zijn gebracht, of
b) binnen die periode wegens overmacht of om gezond
heidsredenen zijn geslacht dan wel als gevolg van een
ziekte of een ongeval zijn gestorven.

Artikel 5

1 . De toegewezen hoeveelheden mogen slechts tegen
overlegging van een invoercertificaat worden ingevoerd.
2.

De invoercertificaataanvraag kan slechts worden

ingediend bij de bevoegde instantie van de Lid-Staat waar
de aanvrager in een nationaal BTW-register is ingeschre
ven .

Artikel 7

In de certificaataanvraag en het certificaat

a) wordt in vak 8 het land van oorsprong vermeld;
b) worden in vak 16 de in bijlage I opgenomen
GN-codes vermeld;
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c) wordt in vak 20 een van de volgende vermeldingen
aangebracht:

Deze gegevens worden per fax naar het in bijlage III
vermelde adres gezonden.

— Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n°

Artikel 9

1113/96]

— Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr.
1113/96)
— Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1113/96)

— Αλπικές και ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ)
αριS. 1 1 1 3/96]

— Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No
1113/96)
— Races alpines et de montagne [reglement (CE) n0
1113/96]
— Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n .
1113/96]
— Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1113/96)
— Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n ?
1113/96]

— Alppi- ja vuoristorotuja [asetus (EY) N:o 1113/96]
— Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 111 3/96).
Artikel 8

Na de terugzending van de in artikel 5, lid 3, bedoelde
certificaten deelt de bevoegde instantie aan het begin van
elke maand het aantal en de oorsprong van de in de

vorige maand ingevoerde dieren mee.

Nr. L 148/29

1 . De hoeveelheden waarvoor per 31 maart 1997 geen
invoercertificaten zijn aangevraagd, worden, ongeacht het
bepaalde in artikel 2, lid 1 , voor de laatste maal verdeeld
over de belangstellende importeurs die invoercertificaten
hebben aangevraagd voor alle hoeveelheden waarop zij
recht hadden .

2. Daartoe delen de Lid-Staten uiterlijk op 10 april
1997 op het in bijlage II vermelde adres de hoeveelheden
mee waarvoor geen invoercertificaten zijn aangevraagd,
waarbij zij bovendien die in artikel 3, lid 3, tweede alinea,

bedoelde gegevens verstrekken. De Commissie wijst de
dieren in partijen van 15 stuks bij loting toe. Wanneer
minder dan 15 dieren overblijven, wordt hiervoor één
enkel certificaat afgegeven. Zij deelt de resultaten van de
loting uiterlijk op 17 april 1997 aan de Lid-Staten mee .
3.

Voor de toepassing van dit artikel geldt het bepaalde

in de artikelen 5, 6 en 7.
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 juli 1996.

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

Gedaan te Brussel, 20 juni 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Nr. L 148/30
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BIJLAGE I
Taric-codes

Volgnummer
09.0001

GN-code

Taric-code

ex 0102 90 05

0102 90 05*20

ex 0102 90 29

0102 90 29*20

ex 0102 90 49

0102 90 49*20

ex 0102 90 59

0102 90 59*11

I

* 40

I

* 40

l

* 40

* 19
* 31

-l

* 39

ex 0102 90 69

0102 90 69*10
* 30

ex 0102 90 05

09.0003

\

0102 90 05*30
* 40

* 50
ex 0102 90 29

0102 90 29*30
* 40

* 50

ex 0102 90 49

0102 90 49*30
* 40
* 50

ex 0102 90 59

0102 90 59*21
* 29
* 31
* 39

ex 0102 90 69

0102 90 69*20

ex 0102 90 79

0102 90 79*21

* 30

* 29
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BIJLAGE II
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

DG XXI-B-6 — Tariefvraagstukken van economische aard,
Telefax (32-2) 296 33 06.

BIJLAGE III
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

DG VI-D-2 — Rund- en schapevlees,
Telefax (32-2) 295 36 13.

Nr. L 148/31

Nr. L 148/32
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VERORDENING (EG) Nr. 1114/96 VAN DE COMMISSIE

van 20 juni 1996
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1600/95 houdende uitvoeringsbepalingen
van de invoerregeling en houdende opening van tariefcontingenten in de sector
melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

de penode van 1 januari tot en met 30 juni 1996 moet
plaatsvinden aan de hand van de hoeveelheid die beschik
baar is voor de afgifte van certificaten voor het tweede
kwartaal van 1996 en rekening houdend met de van de
vorige kwartalen overgebleven hoeveelheden; dat in
bovengenoemde bijlage II bij Verordening (EG) nr.
1600/95 derhalve de beschikbare hoeveelheden voor dit

tweede kwartaal moeten worden aangegeven;
Overwegende dat de in het kader van de niet naar land

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

van oorsprong gespecificeerde tariefcontingenten afge
geven invoercertificaten niet langer geldig blijven dan tot
en met 30 juni na de datum van afgifte; dat deze termijn

stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2931 /95 van de
Commissie (2), en met name op artikel 1 3, lid 3, en artikel

tot 21 september 1996 verlengd moet worden, aangezien
vertraging ontstaan is bij de bepaling van de beschikbare

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

16, leden 1 en 4,

hoeveelheden voor het tweede kwartaal van 1996 en de

begindatum voor de melding van de uitgaven voor de
invoercertificaten verschoven is;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van
18 juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de
concessies in de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding
van de voltooiing van de onderhandelingen in het kader

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

van artikel XXIV, lid 6, van de GATT (3), en met name op
artikel 1 , lid 1 ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1600/95 van de
Commissie van 30 juni 1995 houdende uitvoeringsbepa
lingen van de invoerregeling en houdende opening van
tariefcontingenten in de sector melk en zuivelproduk
ten (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
937/96 O, moet worden aangepast om rekening te
houden met de besprekingen in het kader van artikel

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1 600/95 wordt als volgt gewijzigd:

XXIV, lid 6, van de GATT, waarvan de resultaten vanaf 1

januari 1996 van toepassing zijn wat de naar het land van
oorsprong gespecificeerde tariefcontingenten betreft; dat
de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1600/95

1 . In artikel 15 wordt na de eerste alinea de volgende
alinea ingevoegd:

vermelde hoeveelheden bijgevolg moeten worden aange

„De geldigheidsduur van de invoercertificaten voor de

past;

beschikbare hoeveelheden voor het tweede kwartaal

van 1996 loopt echter af op 21 september 1996 ".

Overwegende dat, aangezien de certificaten voor de invoer
in het kader van de niet naar land van oorsprong gespeci
ficeerde tariefcontingenten per kwartaal worden afgege
ven, de aanpassing van de betrokken contingenten voor
(')
(2)
(3)
(<)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148
307
146
151

van
van
van
van

28. 6. 1968, blz. 13.
20. 12. 1 995, blz. 10.
20. 6. 1996, blz. 1 .
1 . 7. 1995, blz. 12.

5 PB nr. L 127 van 25. 5. 1996, blz. 26.

2. Bijlage II wordt vervangen door de bijlage bij deze
verordening.

Artikel 2

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

21 . 6. 96

fNL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

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

Gedaan te Brussel, 20 juni 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
„ BIJLAGE II

TARIEFCONTINGENTEN IN HET KADER VAN DE GATT/WTO-OVEREENKOMSTEN,
NIET NAAR LAND VAN OORSPRONG GESPECIFICEERD

(GATT/WTO-iaar)

Volgnum
mer in

Omschrijving

G N -code

bijlage 7

Land van oorsprong

Jaar
contingent

van de GN

l

Beschikbare
hoeveelheid
voor het 2e
kwartaal
1996

Invoerrecht

(ecu/ 1 00 kg
nettogewicht)

(hoeveelheid in ton)

27

0402 10 19

Magere-melkpoeder

alle
derde landen

40 401

9 950,50

47,50

29

0406 10 20
0406 10 80

Pizzakaas, bevroren, in stukken gesneden, die
elk niet meer dan 1 g wegen, in verpakkingen
van 5 kg of meer, met een watergehalte van 52
of meer gewichtspercenten en een vetgehalte
van 38 of meer gewichtspercenten, berekend
op de droge stof

alle
derde landen

1 111

366,75

13,00

3°

ex 0406 30 10

Verwerkte Emmentaler

alle
derde landen

2 934

467,00

71,90

0406 90 07
0406 90 12
31

ex 0406 30 10

Emmentaler

Verwerkte Gruyère

85,80

alle
derde landen

734

117,00

71,90

0406 90 08
0406 90 14

Gruyère, Sbrinz

32

0406 90 01

Kaas voor verwerking (')

alle
derde landen

4 000

1 000,00

83,50

34

0406 90 21

Cheddar

alle
derde landen

3 000

750,00

21,00

37

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

alle

3 494

Verse kaas (niet gerijpt en niet verduurzaamd),
met inbegrip van weikaas en wrongel, andere
dan pizzakaas van volgnummer 29

0406 20 90

Andere kaas, geraspt of in poeder

0406 30 31
0406 30 39

Andere smeltkaas

derde landen

449,75

92,60

106,40
94,10

69,00
71,90
102,90

0406 30 90
0406 40 10
0406 40 50

85,80

Blauw-groen geaderde kaas

70,40

Bergkäse en Appenzell

85,80

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or en

75,50

0406 40 90

0406 90 09
0406 90 16
0406 90 18

Tête de Moine
0406
0406
0406
0406
0406

90
90
90
90
90

23
25
27
29
31

0406 90 33
0406 90 35

0406 90 37
0406 90 39
0406 90 50

Edam
Tilsit
Butterkäse
Kashkaval

Feta, bereid uit schape- of buffelmelk
Feta, andere

Kefalo-Tyri
Finlandia

Jarlsberg

Schapekaas en kaas bereid uit buffelmelk
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Nr. L 148 /35

Beschikbare

Volgnum
mer in

bijlage 7

Omschrijving

GN-code

Land van oorsprong

van de G N

L

\
0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69
0406 90 73
0406 90 75
0406 90 76
0406 90 78

Jaar
contingent

hoeveelheid
voor het 2e
kwartaal
1996

Invoerrecht

(ecu/ 1 00 kg
nettogewicht)

(hoeveelheid in ton)

Grana Padano, Parmigiano Regiano

94,10

Fiore sardo, Pecorino
Andere

Provolone

75,50

Asiago, Caciovallo, Montasio, Ragusano
Danbo,

Fontal,

Fontina,

Fynbo,

Havarti,

Maribo en Samsø
Gouda

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, St. Nectaire, St.

0406 90 81

Paulin en Taleggio
Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire,
Double Gloucester, Blarney, Colby en
Monterey
Camembert
Brie

0406 90 82
0406 90 84
0406 90 85

Kefalograviera en Kasseri

0406 90 86

Van meer dan 47 doch niet meer dan 52

gewichte percenten
0406 90 87

Van meer dan 52 doch niet meer dan 62

gewichtspercenten
0406 90 88

Van meer dan 62 doch niet meer dan 72

gewichtepercenten
0406 90 93

Van meer dan 72 gewichtspercenten

0406 90 99

Andere

92,60
106,40

(') De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming vindt plaats door toepassing van de ter zake uitgevaardigde communautaire bepalingen."
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VERORDENING (EG) Nr. 1115/96 VAN DE COMMISSIE

van 20 juni 1996
tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
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. 923/96 (2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1502/95 van

de

Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling, voor het
verkoopseizoen 1995/1996, van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien

toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de
invoerrechten 5 ecu per ton verschilt van het vastgestelde
recht, een overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd;
dat dit verschil zich heeft voorgedaan; dat de in Verorde
ning (EG) nr. 1105/96 vastgestelde invoerrechten
derhalve aangepast moeten worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

van de invoerrechten in de sector granen f), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 346/96 (4), en met
name op artikel 2, lid 1 ,
Overwegende dat de invoerrechten in de sector granen
zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1105/96 van de
Commissie (^

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 1105/96
worden vervangen door de bijlagen I en II bij deze veror
dening.
Artikel 2

Overwegende dat in artikel 2, lid 1 , van Verordening (EG)
nr. 1105/96 is bepaald dat, indien in de loop van een

Deze verordening treedt in werking op 21 juni 1996 .

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

Gedaan te Brussel, 20 juni 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(>)
O
O
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
126 van 24. 5. 1996, blz. 37.
147 van 30. 6. 1995, blz. 13.
49 van 28. 2. 1996, blz. 5.
146 van 20. 6. 1996, blz. 36.
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BIJLAGE I

Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 genoemde
produkten
Invoerrecht bij invoer over land,
langs de binnenwateren of

Omschrijving

G N -code

Invoerrecht bij invoer

over zee vanuit havens aan

over zee vanuit

de Middellandse Zee,

andere havens (2)
(in ecu/ton)

de Zwarte Zee of de

Oostzee (in ecu/ton)
1001 10 00

Harde tarwe (')

0,00

0,00

1001 90 91

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

0,00

1001 90 99

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, bestemd voor
zaaidoeleinden (3)

0,00

0,00

van gemiddelde kwaliteit

10,14

0,14

van lage kwaliteit

37,67

27,67

1002 00 00

Rogge

50,17

40,17

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

50,17

40,17

1003 00 90

Gerst, niet bestemd voor zaaidoeleinden (3)

50,17

40,17

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

39,38

29,38

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (3)

39,38

29,38

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor
50,17

40,17

zaaidoeleinden

(') Voor harde (durum)tarwe die niet voldoet aan de in bijlage I van Verordening (EG) nr. 1502/95 bedoelde minimumkwaliteit geldt het invoerrecht dat is
vastgesteld voor zachte tarwe van lage kwaliteit.
(2) Voor produkten die via de Atlantische Oceaan in de Gemeenschap worden aangevoerd (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1502/95) komt de
importeur in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:
— 3 ecu/ton, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 ecu/ton, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Finland of aan de Atlantische kust van het Iberisch schiereiland
ligt.

(3) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 14 of 8 ecu/ton, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening
(EG) nr. 1502/95 vastgestelde voorwaarden is voldaan .
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BIJLAGE II

Elementen voor de berekening van de invoerrechten (periode van 14. 6. 1996 tot en met 19. 6. 1996):
1 . Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:
Beursnoteringen

Produkt (eiwitgehalte bij 1 2 % vocht)
Notering (ecu/ton)

Golfpremie (ecu/ton)
Grote-Merenpremie (ecu/ton)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Mid-America

Mid-America

HRS2. 14%

HRW2 . 1 1 %

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

167,85

170,40

144,75

145,71

191,56 (')

1 38,43 (')

17,40

15,90

12,86

—

24,07

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Vrachttarieven/kosten : Golf van Mexico — Rotterdam : 10,52 ecu/ton ; Grote Meren — Rotterdam : 19,66 ecu/ton .

3. Subsidies (artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1502/95: 0,00 ecu/ton).
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VERORDENING (EG) Nr. 1116/96 VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 1996

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

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

Gemeenschap,

Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria

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 ,

de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld
op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

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. 150/95 (4),
en met name op artikel 3, lid 3,
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
aan de hand waarvan de Commissie voor de produkten en

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94
bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze veror
dening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 juni 1996.

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

Gedaan te Brussel, 20 juni 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
(2) PB nr. L 307 van 20. 12. 1995, blz. 21 .
3 PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .

(<) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 20 juni 1996 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
GN-code

0702 00 35

ex 0707 00 25

0709 10 20

0709 90 77

0805 30 30

Code

Forfaitaire

derde landen (')

invoerwaarde

052

060

fin ecu/100 kg)
derde landen (')

Forfaitaire
invoerwaarde

75,8

284

72,1

80,2

388

80,9

064

100,2

400

77,1

066

41,7

404

63,6

068

62,3

416

72,7

204

86,8

508

87,4

208

44,0

512

72,3

212

97,5

524

63,9

624

95,8

528

72,7

999

624

86,5

728

107,3

053

76,0
55,3
156,2

800

78,0

060

61,0

804

86,1

066

53,8

068

69,1

204

144,3

061

'624

51,3

87,1

064

105,3

400

338,0

999

159,7

052

162,8

061

182,0

052

999

89,5

220

317,0

999

317,0

052

44,8

204

77,5

412

54,2

624

151,9

999

82,1

052

134,0

204

88,8

220

74,0

388

72,3

400

68,2

512

54,8

520

66,5

524
528
600

GN-code

·

0809 10 30

I
l
0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

I

100,8
0809 40 20

63,1
84,0

624

48,9

999

77,8

0808 10 61 , 0808 10 63,
0808 10 69

Code

999

79,7

052

144,4

064

144,0

068

262,6

400

272,2

600

94,9

624

288,1

676

166,2

999

196,6

052

63,1

220

121,8

624

106,8

999

97,2

052

73,2

064

64,4

066

84,9

068

61,2

400

175,7
157,9

039

112,1

624

052

64,0

676

68,6

064

78,6

999

98,0

l

(') Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 68/96 van de Commissie (PB nr. L 14 van 19. 1 . 1996, blz. 6). De code „999 staat voor „andere
oorsprong".
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II

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

EUROPEES PARLEMENT

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 17 april 1996

waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de algemene
begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1994 betreffende
de afdelingen I — Parlement, II — Raad, III — Commissie, IV — Hof van Justitie,
V — Rekenkamer en VI — Economisch en Sociaal Comité/Comité van de Regio's
(96/377/EGKS, EG, Euratom)

HET EUROPEES PARLEMENT,

— gelet op het EGKS-Verdrag, inzonderheid artikel 78 octies,
— gelet op het EG-Verdrag, inzonderheid artikel 206,

— gelet op het EGA-Verdrag, inzonderheid artikel 180 ter,
— gelet op de begroting voor het begrotingsjaar 1994,

— gezien de jaarrekening en het financieel memorandum van de Europese Gemeenschappen
betreffende het begrotingsjaar 1994 (SEC (95) 0252-0255),

— gezien het verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 1994 en de antwoorden van de
Instellingen ('),

— gezien de betrouwbaarheidsverklaring inzake de activiteiten in het kader van de algemene
begroting voor het jaar 1994 en het desbetreffende speciale verslag (2),
— gezien de aanbeveling van de Raad van 11 maart 1996 (C4-0200/96),
— gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de Commissie
onderzoek, technologische ontwikkeling en energie, de Commissie externe economische
betrekkingen, de Commissie sociale zaken en werkgelegenheid, de Commissie regionaal
beleid, de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en media, de Commissie
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie rechten van de vrouw, de Commissie
milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming, de Commissie vervoer en
toerisme en de Commissie visserij (A4-0098/96),
(>) PB nr. C 303 van 14. 11 . 1995.
O PB nr. C 352 van 30. 12. 1995, blz. 5 en 11 .
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1 . stelt vast dat de goedgekeurde ontvangsten en uitgaven in het begrotingsjaar 1994 bedroegen :
ecu

ecu

— Ontvangsten: ramingen in de algemene begroting

68 610 339 266,53

— incl . EVA — EER

196 145 639,00

— Kredieten voor vastleggingen:
— in de algemene begroting uitgetrokken kredieten
— kredieten overgedragen uit het begrotingsjaar 1993
— kredieten beschikbaar gesteld als gevolg van
annuleringen in 1994 van verplichtingen van vóór
het begrotingsjaar 1994
— kredieten beschikbaar gesteld na terugstorting van

71 985 522 043,78
637 016 557,26

167 514 123,00

voorschotten

27 201 813,00

— kredieten betrekking hebbende op ontvangsten uit
diensten voor rekening van derden

57 534 010,62

72 874 788 547,66
70 714 035 029,78

\

— Kredieten voor betalingen

verleent de Commissie kwijting voor de uitvoering van de volgende bedragen :

l

ecu

ecu

a) Ontvangsten: algemene begroting

66 002 143 762,76

— incl . EVA — EER

90 665 277,00

b) Uitgaven :

— betalingen gedaan voor het begrotingsjaar

58 553
88
1 354
1

incl . EVA — EER

— kredieten overgedragen naar 1995
— overdracht ESC

476
555
148
500

133,92
615,08
390,57
000,00
59 909 124 624,49

c) Saldo van het begrotingsjaar 1994
als volgt berekend:
— ontvangsten van het begrotingsjaar
— betalingen uit de kredieten van het begrotingsjaar

6 540 476 460,89
66 002 143 762,76
58 553 476 133,92
88 555 615,08
1 354 148 390,57
1 500 000,00

incl . EVA — EER

— kredieten overgedragen naar 1995
— overdracht ESC

- 59 909 124 524,49
6 093 019 238,27

Verschil

— uit 1993 overgedragen kredieten die zijn vervallen
— koersverschillen in het begrotingsjaar 1994
— overschrijding overgedragen niet-gedifferentieerde

+ 443 046 131,52
+
4 435 276,08

kredieten :

- 16 026,48
- 8 158,50

— Commissie

— Overige Instellingen
Balans voor het begrotingsjaar 1994
Dit saldo is slechts een weergave

van de
begrotingssituatie en heeft geen betrekking op de
uitgaven die feitelijk in dit begrotingsjaar zijn verricht
d) Gebruik van kredieten voor vastleggingen
e) Balans per 31 december 1994

6 540 476 460,89

67 586 575 144,30

\
ACTIVA (ecu)

Vastgelegde middelen
Bedrijfsmiddelen

13 615 379 169,72
99 037 185,03

Realiseerbare middelen
Kasmiddelen

1 887 768 218,55
11 406 167 753,34
716 309 360,59

Transitorische posten
TOTAAL

PASSIVA (ecu)

27 724 661 687,23

20 479 644 586,24
5 434 968 014,07
1 296 251 709,24
513 797 377,68

Vast kapitaal
Schuld op korte termijn
Kasmiddelen

Transitorische posten
TOTAAL

27 724 661 687,23
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3 . stemt ermee in dat nog definitieve controles moeten worden uitgevoerd van de
EOGFL-uitgaven die door de Lid-Staten worden opgegeven en dat de cijfers eventueel nog
moeten worden gecorrigeerd;

4. behoudt zich derhalve het recht voor bovengenoemde bedragen, voor zover zij betrekking
hebben op uitgaven van het EOGFL, afdeling Garantie, opnieuw te onderzoeken, in het kader
van de beschikking inzake de goedkeuring van de rekeningen voor het begrotingsjaar 1994
dat aan het Europees Parlement zal worden toegezonden met het oog op een aanvullend
kwijtingsbesluit;
5. formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integraal onderdeel vormt van dit besluit;
6. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie met zijn opmerkingen te doen toekomen
aan de Commissie, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal

Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Investeringsbank en te zorgen voor
publikatie ervan in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (serie L).
De Secretaris-generaal

De Voorzitter

Enrico VINCI

Klaus HANSCH
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RESOLUTIE

houdende de opmerkingen die een onderdeel vormen van het besluit tot verlening van
kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de algemene begroting van de
Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1994
HET EUROPEES PARLEMENT,

— gelet op artikel 206 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap,
— gelet op artikel 89 van het Financieel Reglement van
18 september 1995 ('), uit hoofde waarvan elke Instel
ling van de Gemeenschappen alle nodige maatregelen
dient te nemen om gevolg te geven aan de opmer
kingen in de kwijtingsbesluiten,

— overwegende dat uit hoofde van hetzelfde artikel de
Instellingen, op verzoek van het Parlement, verslag
dienen uit te brengen over de maatregelen naar aanlei
ding van deze opmerkingen , met name over de
instructies die zij hebben gericht tot hun diensten die
zich met de uitvoering van de begroting bezighouden,

— gezien de aanbeveling van de Raad van 11 maart 1 996
(C4-0200/96),

— gezien het verslag van de Commissie begrotingscon
trole en de andere in het kwijtingsbesluit genoemde
documenten (A4-0098 /96),

aanbeveling geen constructieve maatregelen worden
voorgesteld ter verbetering van het begrotingsbeheer;
4. is ingenomen met de terloopse opmerkingen van de
Raad in verband met het niet of het op inadequate
wijze naleven van de communautaire bepalingen door
de Lid-Staten, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot
milieu en contracten voor openbare werken in het
kader van de Structuurfondsen, omdat het de Lid

Staten zijn die de volledige verantwoordelijkheid
dragen voor het schenden van bestaande voorschrif
ten, maar is teleurgesteld over het ontbreken van een

doeltreffende strategie van de Raad om dit probleem
aan te pakken;
5. verzoekt de Commissie de taken te vervullen die haar

in de Verdragen zijn opgedragen door erop toe te
zien dat de uitgaven van de Unie zodanig worden
beheerd dat de Uniewetgeving ten volle wordt nage
leefd; betreurt in dit verband de lauwe houding van
de Commissie ten aanzien van Lid-Staten die hun

wettelijke verplichtingen vezaken; dringt erop aan dat
de Commissie de middelen waarover zij beschikt
volledig inzet om te waarborgen dat de uitgegeven
bedragen een hoog rendement hebben en dat de
financiële belangen van de Unie ten volle beschermd
zijn;

Algemene opmerkingen
1 . juicht de geest van constructieve samenwerking toe
die, in het kader van hun respectieve, in de Verdragen

vastgelegde taken en verantwoordelijkheden bestaat
tussen de Commissie en de Rekenkamer en die blijkt
uit het Jaarverslag over het begrotingsjaar 1 994 (2); dit
kan de wijze waarop de begroting van de Unie ten
uitvoer wordt gelegd slechts ten goede komen;
2. neemt nota van het feit dat de Commissie tracht een

systeem van gezond en doelmatig financieel beheer
op te zetten (SEM 2000), met als doel het geld van de
Europese belastingbetaler doelmatiger uit te geven;
stelt vast dat het welslagen van het initiatief pas kan
worden afgemeten aan de praktische resultaten die
het de komende begrotingsjaren zal opleveren;

3. stelt nogmaals vast dat de begroting van de Unie in
de praktijk voor 80 % wordt beheerd door de Lid
Staten en dat geen enkele zinnige en duurzame
verbetering van de tenuitvoerlegging van de begroting
voorstelbaar is zonder dat op nationaal, regionaal en

plaatselijk niveau gelijktijdig krachtige pogingen in
het werk worden gesteld; betreurt het feit dat hiermee
in de aanbeveling van de Raad over de kwijting voor
1994 geen rekening wordt gehouden en dat in de
(') PB nr. L 240 van 7. 10. 1995, blz. 1 .
(2) PB nr. C 303 van 14. 11 . 1995.

Betrouwbaarheidsverklaring (DAS)
6. is van mening dat het gezonde financiële beheer zal
worden verstevigd en de tenuitvoerlegging van de
begroting door de Commissie zal worden verbeterd
door de, overeenkomstig het Verdrag van Maastricht
gepubliceerde betrouwbaarheidsverklaring (DAS);

7. stelt vast dat het beheer van de vastleggingskredieten
in 1994 geen belangrijke problemen veroorzaakte,
maar dat de afhandeling van de betalingskredieten
aanleiding was tot een groot aantal inhoudelijke en
vormfouten waaraan de kwijtingsautoriteit niet voorbij
kan gaan;
8. verzoekt de Commissie voortaan in de jaarrekening
van de Europese Unie een rekening op te nemen met
de titel „Gespecificeerde bedragen ten aanzien
waarvan invorderingsprocedures lopen", waaronder op
basis van de inhoudelijke fouten die door de Reken
kamer worden gemeld afzonderlijke gevallen en sub
totalen worden gespecificeerd; verzoekt de Commissie
voorts de begrotingsautoriteit op de hoogte te houden
van de stappen die zij in deze neemt;
9. verzoekt de Rekenkamer, rekening houdend met de
beschikbare middelen, ernstig de mogelijkheid te
overwegen betrouwbaarheidsverklaringen op te stellen
op basis van specifieke beleidssectoren of van de
uitgaven in afzonderlijke Lid-Staten;
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Eigen middelen

Gemeenschappelijke marktordening voor groenten en

10. is van oordeel dat de Commissie en de Lid-Staten

fruit

hun controles op de aanbrenging bij de douane en de
toekenning van een douanestatus aan goederen bij de
buitengrenzen van de Unie moet versterken en
verzoekt de Commissie over deze vraagstukken een
rapport op te stellen;
11 . verzoekt de Commissie jaarlijks een verslag op te
stellen over de inning onder dwang door de Lid
Staten van alle bedragen die moeten worden afge
dragen aan de communautaire begroting;
12. behoudt zich zijn standpunt over het douanesysteem
voor, in afwachting van de conclusies van zijn En
quêtecommissie communautair douanevervoer;

Landbouwuitgaven
13. stelt vast dat het aandeel van de landbouwuitgaven in

de begroting 1994, ondanks maatregelen in het kader
van de herziening van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid, ten opzichte van het voorgaande jaar zijn
gestegen met 1,3 %;
14. betreurt nogmaals het grote verschil dat in de land
bouwsector bestaat tussen de begrotingsramingen en
de werkelijke uitgaven; is van mening dat deze
verschillen niet uitsluitend kunnen worden verklaard

door onverwachte factoren (weersomstandigheden,
ziekten, enz.); dringt er derhalve bij de Commissie op
aan de beheersmaatregelen aan te scherpen, met
name in de hoofdstukken waar herhaaldelijk te veel
wordt uitgegeven, en nauw met de Lid-Staten samen
te werken ter verbetering van de prognoses die
worden gebruikt als grondslag voor de begroting-,
1 5. verzoekt de Commissie in afwachting van het defini
tieve besluit over het bedrag van de boete die zal
worden opgelegd wegens de wanpraktijken in de Ierse
rundvleesverwerkende industrie, erop toe te zien dat
de Ierse instanties Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot

waarborging van de correcte werking van de markt
voor rundvlees, volledig naleven;
16. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de Franse
autoriteiten de voorschriften betreffende de speciale
steunregeling voor bergachtige gebieden en betref
fende de premieregeling voor zoogkoeien in de
desbetreffende regio's van Corsica volledig ten uitvoer
te leggen en verzoekt de Commissie een bevredi
gende oplossing te vinden betreffende de terugvorde

18. betreurt dat er bijzonder grote hoeveelheden van
bepaalde soorten groenten en fruit uit de markt
worden genomen (percentages van tot 60 % met

daaraan verbonden kosten van in totaal bijna 400
miljoen ecu in 1994); merkt op dat de hoogte van
deze percentages niet alleen neerkomt op een
verspilling van economische middelen, maar ook

problemen van ecologische aard met zich brengt
hetgeen bijdraagt tot de verslechtering van het imago
van de Europese Unie, ook al vertegenwoordigt de
gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor
groenten en fruit amper 4,5 % van de totale uitgaven
van het EOGFL, afdeling Garantie;

19. betreurt dat door de Rekenkamer melding wordt
gemaakt van een groot aantal vergissingen die in
verschillende Lid-Staten systematisch worden
gemaakt bij de toepassing van de communautaire
regels van de GMO voor groenten en fruit met als
gevolg dat te hoge bedragen aan steun worden
betaald;
20. verzoekt de Commissie de door de Rekenkamer

gesignaleerde gevallen in het kader van de goedkeu
ring van de rekeningen te verifiëren en daaruit
adequate financiële gevolgen te trekken, eventueel ten
nadele van de betrokken Lid-Staten;

21 . verzoekt de Lid-Staten de bepalingen van de toekom
stige GMO volledig ten uitvoer te leggen en verzoekt
de Commissie de maandelijkse voorschotten die in
het kader van het EOGFL, afdeling Garantie worden
betaald aan Lid-Staten die de regels van de GMO niet
in acht nemen, te verlagen;
22. verzoekt de Commissie de materiële middelen uit te

breiden die worden aangewend voor de controle op
de toepassing van de GMO, een programma voor
systematische controles uit te werken en een breder
kader te voorzien voor samenwerking tussen de
communautaire inspecteurs en die van de Lid-Staten;

23. verzoekt de Rekenkamer de toepassing van de
toekomstige GMO op de voet te volgen en binnen
drie jaar na het tijdstip van inwerkingtreding een
speciaal verslag in te dienen over de voorwaarden van
de tenuitvoerlegging en over de gevolgen van de
uitgevoerde hervormingen;

ring van onverschuldigd betaalde bedragen; merkt op
dat het Parlement daaraan bij de procedure betref
fende de goedkeuring van de rekeningen volledige
aandacht zal schenken;

1 7. betreurt dat er sprake is van een daling van het beste
dingspercentage voor de kredieten die bestemd zijn
voor de cofinanciering van de controle op de uitgaven
van het EOGFL, afdeling Garantie, en verzoekt de
Raad zo spoedig mogelijk zijn goedkeuring te
hechten aan de door de Commissie voorgestelde

verordening ter verwezenlijking van actieprogramma's

Visserijbeleid
24. verzoekt de Commissie de vigerende regelgeving te
analyseren, teneinde de communautaire regels aan te
passen aan de werkelijke situatie op de markt en de
specifieke kenmerken van de communautaire tonijn
sector;

25. verzoekt de Commissie samen met de bevoegde auto
riteiten van de Lid-Staten in de loop van het begro

de uitgaven van het EOGFL, opdat deze nog in 1996

tingsjaar 1996 de controles te verrichten die in het
Jaarverslag van de Rekenkamer worden genoemd en
het Europees Parlement op de hoogte te stellen van

van kracht kan worden;

de resultaten;

van de Lid-Staten op het gebied van de controle op
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26. verzoekt de Commissie over te gaan tot een analyse
van het huidige douanebeleid betreffende de tonijn
sector teneinde te zorgen voor een betere aanpassing
aan de werkelijke behoeften van de sector door een
evenwicht tot stand te brengen tussen de belangen
van de producenten en de verwerkers;

Structuurfondsen
27. constateert dat het begrotingsjaar 1994, behalve
bekende problemen ook een zorgelijke ontwikkeling
laat zien, die in de komende jaren tot grote admini
stratieve, budgettaire en politieke knelpunten in het
structuurbeleid kan leiden;

28. is van mening dat de Commissie, met de nodige
wijzigingen in de verordening, moet overgaan tot een
geïntegreerde aanpak met de volgende elementen :
— het versterken van de rol van de Comités van

toezicht, opdat zij daadwerkelijk toezicht houden
op de naleving van de communautaire voor
schriften en op de voortgang en het beheer van de
projecten; herinnert in dit opzicht aan zijn reeds
in de resolutie over de kwijting voor 1989 geuite
standpunt;

— het opstellen van selectiecriteria en andere proce
dures, waardoor beter toezicht uitgeoefend kan
worden op de naleving van communautaire voor
schriften — met name op het gebied van milieu
en openbare aanbestedingen — en op de voort
gang en het beheer van de projecten;
— een zodanig gebruik van (een eventueel gewijzigd)
artikel 24 van Verordening (EEG) nr. 2082/93 dat
niet-naleving van de regels daadwerkelijk en
direct leidt tot een vermindering, opschorting of
stopzetting van de steun;

29. is van mening dat interne werkwijzen van de
Commissie, welke een formele of praktische verzwak

king van de communautaire voorschriften of het
beheer kunnen inhouden, herzien moeten worden;

30. is van mening dat bestaande leemten in de regelge
ving, zoals die met betrekking tot de rente
opbrengsten en de bevoegdheden en verplichtingen
van bemiddelende instanties, verholpen moeten
worden;
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33. verzoekt de Commissie haar belofte na te komen en

aan het Parlement regelmatig verslag te doen over het
gebruik van de Structuurfondsen per fonds, doelstel

ling en communautair bestek, en steeds aan te geven
hoe de Lid-Staten het ten opzichte van elkaar doen;
34. verzoekt de Commissie, en in het bijzonder de Lid
Staten, het tempo van indiening van projecten en

programma's te verhogen en zo een accumulatie van
vastleggingen in de laatste maanden van het begro
tingsjaar te vermijden, omdat dit een serieus risico
van overhaaste besluiten en bijgevolg ook fouten
inhoudt;

35. dringt bij de Commissie aan op een veel striktere
tenuitvoerlegging van het communautair initiatief
Interreg en wijst erop dat het doel van dit initiatief
bevordering van de grensoverschrijdende samen
werking is, en niet alleen de economische ontwikke
ling van de in aanmerking komende regio's, waarvoor
andere vormen van steunverlening mogelijk zijn in
het kader van de communautaire bestekken;

Europees Sociaal Fonds

36. dringt aan op meer maatregelen ter verhoging van de
doorzichtigheid van de communicatie- en besluitvor
mingsprocedure teneinde het voor de Lid-Staten
onmogelijk te maken zich achter „Europa" te
verschuilen om de aandacht af te leiden van hun

eigen tekortkomingen bij de uitvoering van de
communautaire bestekken;

37. bevestigt nogmaals dat het de tenuitvoerlegging van
het ESF zal blijven volgen om te voorkomen dat de
huidige problemen negatieve gevolgen hebben voor
de adequate voorbereiding van de hervorming van de
Structuurfondsen in de periode na 1999;
38 . verzoekt de Commissie maatregelen te nemen ter
voorkoming van de frequente vertragingen die
optreden voordat de ESF-fondsen worden uitbetaald
aan de eindontvangers; deze vertragingen zijn te
wijten aan het feit dat bemiddelende organen buiten
sporig hoge inkomsten uit rente wensen te vergaren;

39. verzoekt de Commissie nogmaals de toepassing van
het aanvullingsbeginsel in het oog te blijven houden
en hiervoor gebruik te maken van al haar invloed bij
de Lid-Staten, zodat alle gegevens die noodzakelijk
zijn ter waarborging van doorzichtigheid beschikbaar
worden gesteld;

31 . is van mening dat het instrument van de globale
subsidies niet gebruikt mag worden voor leningen;

Interne beleidsvormen

32. is van mening dat aan de verschillende fondsen
nauwkeuriger omschreven en duidelijk onderscheiden

40. wijst erop dat de uitvoering van vastleggingskredieten
voor de budgettaire maatregelen in het kader van

prioriteiten gegeven moeten worden en dat aan de
fase van de goedkeuring van de projecten meer
aandacht moet worden gegeven door bijvoorbeeld
bestaande of mogelijke alternatieven te (laten) onder
zoeken en de aanbevelingen van de rechtstreeks
betrokken Directoraten-generaal zwaarder mee te

rubriek 3 van de financiële vooruitzichten geen
noemenswaardige problemen heeft opgeleverd, met
uitzondering van de begrotingslijn betreffende de
bestrijding van fraude in de sector onderzoek (B6/
480) en verzoekt het UCLAF-team dan ook formeel
dit krediet in de komende begrotingsjaren effectief te

laten wegen;

benutten;
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41 . dringt er nogmaals bij de Rekenkamer op aan haar
Jaarverslag aan te vullen met een hoofdstuk waarin de
interne beleidsvormen van de Unie als geheel worden

gepresenteerd en waarin ook onderwerpen ter sprake
komen die te maken hebben met de zeer uiteenlo

pende activiteiten welke in het kader van rubriek 3
van de financiële vooruitzichten worden gefinancierd;
42. merkt op dat een eerste onderzoek naar de gebeurte
nissen die gerechtelijke gevolgen in de sector
toerisme hebben gehad, alsmede van de door de
Rekenkamer onderzochte procedures voor selectie en
beheer in het kader van LIFE en van het derde kader

programma onderzoek, ernstige twijfels doet rijzen
omtrent de transparantie van de procedures op het

gebied van directe financieringen en subsidies;
43 . merkt in het bijzonder op dat er t.a.v. de door de
Commissie uit te voeren selectie van te financieren

projecten of van begunstigden voor subsidie in de
praktijk geen waterdichte regeling bestaat ter waar
borging van:

— de openbaarheid van de financieringsprojecten,
— de vaststelling van (zo mogelijk gekwantificeerde)
selectiecriteria en -parameters,
— de aanleg van ranglijsten van gegadigden,
44. is ervoor beducht dat deze lacunes in de regelgeving
aanleidung kunnen geven tot verwarring en misbruik
in het selectieproces, bij interne controles het onder
zoek belemmeren en het subsidie-aanvragers onmo
gelijk maken hun legitieme belangen via het commu
nautaire rechtsbestel te doen respecteren;
45. besluit derhalve een initiatief te nemen tot een radi

cale hervorming van de directe financieringen en van
de subsidies op alle niveaus (sectoriële en financiële
wetgeving en bestuurlijke organisatie), met het doel
de doorzichtigheid van de procedures en de bescher
ming van de legitieme belangen van de steunaanvra

gen te waarborgen, zij het onder eerbiediging van het
van

de

met betrekking tot de sectoren milieu en onderzoek
en met name de opmerkingen in de paragrafen 6.12
tot 6.17 en 9.10 tot 9.15 van het Jaarverslag;

50. verzoekt de Commissie een rechtsgrondslag voor te
stellen voor subsidies aan consumentenorganisaties en
zelf te onderzoeken of de te verlenen subsidies resul

taten opleveren;

51 . verzoekt het Directoraat Volksgezondheid van DG V
van de Commissie en het Directoraat-generaal
Consumentenbeleid soortgelijke jaarlijkse overzichten
op te stellen als het Directoraat-generaal Milieu,
nucleaire veiligheid en bescherming burgerbevolking;

52. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat een
ruimer percentage van de betalingsverplichtingen
wordt gebruikt in beleidssectoren zoals de veiligheid
van het vervoer (artikel B2-702) en gecombineerd
vervoer (artikel B2-706), waaraan het Parlement
vanouds hoge prioriteit toekent;

Opgenomen en verstrekte leningen
53. verzoekt de Commissie begrotingscontrole en de
Europese Investeringsbank gezamenlijk een informele
contactcommissie, bestaande uit een klein aantal

— de harmonisatie van contracten;

communautaire karakter
beleidsmaatregelen;

Nr. L 148/47

gefinancierde

46. verzoekt de Rekenkamer dan ook aan het Parlement

verslag te doen over de deugdelijkheid van de selec
tie - en beheersprocedures in de sector rechtstreekse
financiering en subsidies; dringt er in dit verband op
aan dat de mening van UCLAF en DG XX van de
Commissie (Financiële controle) ten volle doorklinkt
in het antwoord van de Commissie aan de Rekenka
mer;

47. behoudt zich het recht voor om, in het licht van

genoemde verslagen en alle andere nuttige bevindin
gen, de mogelijkheid te bestuderen om een enquête
commissie in deze sector in te stellen ;

48. bevestigt dat het alle regelgeving op dit gebied nauw
lettend in het oog zal houden tegen de achtergrond
van de huidige en toekomstige wetgevingsprocedures,
teneinde te waarborgen dat de voorschriften zo gede
tailleerd mogelijk zijn;
49. verzoekt de Commissie maatregelen te nemen naar
aanleiding van de opmerkingen van de Rekenkamer

vertegenwoordigers van beide instellingen, in te stel
len, teneinde een forum te creëren voor de uitwisse

ling van standpunten en informatie binnen de
context van de bevoegdheden van het Parlement op
het gebied van de begrotingscontrole;
54. herhaalt zijn verlangen dat de Europese Rekenkamer
haar volledige bevoegdheden ter zake van toegang tot
en controle op het EIF kan uitoefenen, zodat de
Kamer aan de begrotingsautoriteit verslag kan
uitbrengen over zaken die betrekking hebben op de
begroting van de Gemeenschap; verzoekt de
Commissie, de Europese Investeringsbank en de
Europese Rekenkamer met het Europees Parlement
te onderhandelen over een overeenkomst voor de

behandeling van de informatie die op deze wijze
wordt verkregen, teneinde ervoor te zorgen dat de
belangen van de investeerders in het EIF en de
kredietnemers worden beschermd;
55. stelt vast dat het Garantiefonds onvoldoende
middelen bevat om te kunnen voldoen aan de

beroepen die erop gedaan zouden kunnen worden en
dat het mechanisme voor de financiering ervan in de
praktijk een extreem lage limiet stelt voor het bedrag
aan externe leningen dat de Gemeenschap kan
verstrekken; ondersteunt derhalve de volgende maat
regelen :

— een vergroting van de beschikbare begrotingsmid
delen voor de financiering van het Garantiefonds,
alsmede de daarvoor vereiste herziening van de
Financiële Vooruitzichten,

— de vaststelling van het doelniveau voor het Garan
tiefonds op basis van een voortdurende risico
analyse van de op enig moment uitstaande
leningen in combinatie met een voldoende
flexibel financieringssysteem,
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— verlaging van de garantie die aan de EIB wordt
gegeven voor leningen in de landen van Midden
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de begrotingsstrategieën van deze landen verenigbaar
zijn met de economische hervormingsprogramma's;

en Oost-Europa en het Middellandse-Zeegebied
van 100 % tot 75 % ;

Gemeenschappelijk
56. betreurt dat de Europese Rekenkamer negatieve
opmerkingen blijft maken over het beheer van de
financiële middelen die sinds 1980 beschikbaar zijn

gesteld voor de wederopbouw na de aardbeving in
Italië; verzoekt de Commissie haar besluit om niet

gebruikte middelen voor de wederopbouw na de aard
beving aan een ander, reeds tien jaar geleden afge
rond, project toe te wijzen te herzien en een regeling
te treffen met de Italiaanse autoriteiten over de

toewijzing van de gelden aan een daarvoor in aanmer
king komend lopend project;

buitenlands

en

veiligheidsbeleid

(GBVB)
61 . stelt vast dat de Raad via besluiten over financiële

aspecten van gezamenlijke acties in het kader van het
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
(GBVB) de Commissie beknot in haar recht de
begroting onder eigen verantwoordelijkheid uit te
voeren, en aldus ook het Parlement beknot in zijn
recht de Commissie volledig ter verantwoording te
roepen voor de uitvoering van de begroting; wijst erop
dat er daardoor in de kwijtingsprocedure een lacune
ontstaat waarvoor uitsluitend de Raad verantwoorde

lijk is;

Fraudebestrijding
57. betreurt dat de kredieten ten behoeve van een aantal

essentiële hoofdstukken in de strijd tegen fraude zoals
BI -360 en B2-5190 (in de landbouwsector), B6-480

(onderzoek) enz. in zo'n geringe mate zijn gebruikt;
verzoekt de Commissie erop toe te zien dat alle afde
lingen die de fraudebestrijding betreffen volledig
worden gebruikt en, zo nodig in samenwerking met
de Lid-Staten, de maatregelen te overwegen die nood
zakelijk zijn voor het vergroten van het opnamever
mogen van de Lid-Staten;

58 . gelast de externe bureaus van het Parlement de
Commissie begrotingscontrole regelmatig op de
hoogte te brengen van gevallen van fraude met
Gemeenschapskredieten waarvan in de nationale
media melding wordt gemaakt en het desbetreffende
materiaal (knipsels, videobanden, enz.) zo nodig toe te
sturen ;

Samenwerking met de mediterrane landen, de ontwikke
lingslanden en andere derde landen
59. spoort de Commissie ertoe aan te voorkomen dat
onnodige beperkingen en voorwaarden worden opge
legd voor het gebruik van de middelen die zij ter
ondersteuning van de structurele aanpassing verstrekt
in de landen in het zuidelijk en het oostelijk gedeelte
van het Middellandse-Zeegebied, met name door te

overwegen de invoerprogramma's enerzijds af te
schaffen wanneer de buitenlandse handel van de

begunstigde landen voldoende is geliberaliseerd en
anderzijds wanneer hun munten vrij converteer- en

overdraagbaar zijn, en door deze programma's door

62. wijst erop dat met name de procedure waartoe de
Raad in verband met de gemeenschappelijke actie
Mostar besloten heeft (toewijzing van middelen in
tranches) aanleiding is geweest tot onnodige vertra
gingen en een ingewikkelde, van de gebruikelijke
procedure afwijkende administratieve gang van zaken,
met het gevolg dat er een gebrek aan overzicht
ontstond en de controle moeilijker werd;
63 . verzoekt de Raad voortaan bij alle besluiten in
verband met het GBVB volstrekt de hand te houden

aan de in het Verdrag en de communautaire begro
ting vastgelegde financiële bepalingen; betreurt dat in

de aanbeveling van de Raad betreffende de kwijting
1994 zelfs niet wordt ingegaan op de financiering van
het GBVB in dat jaar,
64. verzoekt de Commissie uiterlijk op 1 september 1996
een verslag op te stellen over alle financiële en
daarmee samenhangende institutionele aspecten van
het GBVB, waarin in het belang van volstrekte door
zichtigheid tevens de rol en betekenis worden
vermeld van de bedragen waarmee de Lid-Staten
bijdragen in de financiering ervan;
65. herhaalt het in zijn resolutie van 15 november
1994 (') aan de Rekenkamer gedane verzoek een
advies op te stellen over de uitvoeringsvoorwaarden
met betrekking tot de uitgaven voor het GBVB;
verwacht dat dit aspect van het GBVB in het verslag
dat thans bij de Rekenkamer over het GBVB in voor
bereiding is volledig aan bod komt; beklemtoont dat
dit verslag tijdig moet worden ingediend, zodat er
rekening mee kan worden gehouden bij de beraadsla
gingen van de Intergouvernementele Conferentie;

rechtstreekse betalingsbalanssteun te vervangen;

60. verzoekt de Commissie haar toezicht- en controlepro
cedures te verscherpen en doelgerichter te maken en

voor de programma's ter ondersteuning van structu
rele aanpassing via intene overplaatsing meer perso
nele middelen beschikbaar te stellen door de inscha

keling van meer personeel dat over de vereiste kennis
en ervaring beschikt om voor elk begunstigd land de
noodzakelijke budgettaire en financiële evaluaties te
kunnen opmaken en om zich ervan te verzekeren dat

Phare-programma
66. verzoekt de Commissie te zorgen voor:
— duidelijke taakomschrijvingen en verantwoorde
lijkheden voor alle elementen in de beheersstruc
tuur (vooral delegaties),
(') PB nr. C 341 van 5. 12. 1994, blz. 37.
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— voldoende en technisch gekwalificeerd personeel
voor de delegaties door de oprichting van een
„diplomatieke dienst" in de Commissie, die de
daadwerkelijke mobiliteit van het personeel zal
garanderen,
— duidelijke regels voor wat betreft de voorwaarden
voor en de bekwaamheid van plaatselijk personeel
in de delegaties,

— financiële autonomie (plaatselijk te besteden
maximumbedragen) en goedkeuring van program
ma's door de afgevaardigden, met inachtneming
van de plaats waar de delegatie is gevestigd, de
anciënniteit en de ervaring van de afgevaardigde,
enz .,

— duidelijke en uitvoerige omlijning van de admini
stratieve verantwoordelijkheden van statutair
personeel, tijdelijk personeel en externe consulen
ten,

— rationalisatie van de PBE op basis van een analyse
van de werkelijke behoeften vanuit het beheer;

67. verzoekt de Commissie om voor 30 september 1996
een document op te stellen waarin de rol van het
Phare-programma in de voorbereiding van de landen
van Midden- en Oost-Europa op toetreding tot de
Europese Unie wordt vastgelegd;

68. pleit voor een pro-actieve benadering van projectom
schrijving en goedkeuring door de Commissie, waar
onder de bepaling van de voorwaarden die zijn
ontworpen om concrete resultaten, verspreiding van
technische know-how en het blijvend effect op
middellange termijn van Phare-projecten in alle
sectoren te garanderen;

Nr. L 148/49

van naar behoren opgeleide ambtenaren; is van

mening dat het desbetreffende directoraat-generaal
van

de

Commissie

hiertoe

ambtenaren

moet

aanwerven op basis van verplichte mobiliteit; verzoekt
de Commissie aan het Parlement verslag te doen van

de maatregelen die zij overweegt om uiterlijk op 31
juli 1996 aan deze eisen te voldoen;

71 . verzoekt de Commissie bij de goedkeuring van
projecten meer aandacht te besteden aan de duur
zaamheid op middellange termijn, met name door
aan de ontvangende partijen hogere eisen te stellen
inzake prestaties, follow-up en verspreiding van resul
taten en door projecten te koppelen aan andere
vormen van steun en bijstand zoals EIB/EBWO
leningen, financiering door plaatselijke kredietinstel
lingen, aandelenparticipatie, enz.;

72. verzoekt de Commissie een algemene strategische
evaluatie op te stellen van de door Tacis tot dusverre
in politiek, sociaal en economisch (sectorieel en
macro-economisch) opzicht geboekte resultaten en
voor de komende vijf jaar van Tacis strategische
doelen voor te stellen; dringt erop aan dat deze evalu
atie voor het Europees Parlement beschikbaar is
voordat het zijn advies inzake de nieuwe Tacis
verordening aanneemt;

73. spreekt zijn verontrusting uit over de bedreiging van
het Tacis-programma die uitgaat van fraude, met
name door de georganiseerde misdaad; wijst er met
nadruk op dat het van belang is de antecedenten te
controleren van inschrijvers op Tacis-contracten en
na te gaan waarvoor de gelden tijdens de looptijd van
een contract worden gebruikt; verzoekt de Commissie
voorts vermeende gevallen van fraude door haar eigen
ambtenaren krachtig aan te pakken;

Tacis-programma

Administratieve uitgaven

69. verzoekt de Commissie duidelijk aan te geven welke

74. verzoekt de Commissie aan het Parlement op tijd
voor de eerste lezing van de begroting 1997 verslag te
doen over de volledige reeks maatregelen die is
genomen ter waarborging van een behoorlijk finan
cieel en administratief beheer van a) de externe dele
gaties en b) de vermogensbestanddelen (met uitzon
dering van onderzoek) van de Commissie;

taken in verband met het beheer van Tacis:

— onder uitsluitende verantwoordelijkheid van over

heidsorganen dienen te vallen en slechts door
overheidsambtenaren mogen worden uitgevoerd,
— kunnen worden uitgevoerd door niet-ambtenaren
die door de Commissie zijn aangesteld, en gecon
troleerd door ambtenaren,
— onder toezicht kunnen worden uitbesteed aan
derden;

verzoekt de Commissie voorts mede te delen hoeveel

personeel voor iedere categorie werkzaamheden
vereist is;
70 . verzoekt de Commissie in alle landen die Tacis-steun

ontvangen permanente delegaties te openen met
duidelijk omschreven bevoegdheden, en erop toe te
zien dat deze beschikken over een volledig bestand

75. verzoekt de Rekenkamer een verslag op te stellen over
de in Luxemburg ten behoeve van ambtenaren van de
Europese Unie georganiseerde taalcursussen, daarbij
met name aandacht te schenken aan de aanbesteding
van 1994 en een beoordeling te geven van de effecten
van het huidige systeem;
76. verzoekt het Interinstitutioneel Comité informatica

een vergelijkende studie te maken betreffende infor
matie van de instellingen van de Unie die op
EU-databanken beschikbaar is teneinde te voorkomen

dat er sprake is van overlapping en/of dubbel werk.
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BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 17 april 1996

waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor het beheer van de EGKS in het
begrotingsjaar 1994
(96/378/EGKS)
HET EUROPEES PARLEMENT,

— gezien de bijgaande bedragen in de financiële staten van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal per 31 december 1994, alsmede het desbetreffende verslag van de
Rekenkamer van 29 juni 1995 ('), waarin zij verklaart dat deze financiële staten een getrouw
beeld geven van de financiële situatie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal per
31 december 1994, en gelet op het resultaat van de verrichtingen van de EGKS in het
begrotingsjaar dat op deze datum werd afgesloten,
1 . verleent de Commissie kwijting voor het beheer van de EGKS voor de in de bijlage vermelde
bedragen betreffende de uitvoering van de operationele begroting voor het begrotingsjaar
1994;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie met zijn opmerkingen te doen toekomen
aan de Commissie, de Raad, de Rekenkamer en het Raadgevend Comité van de EGKS, en te

zorgen voor publikatie ervan in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (serie
L).

(') PB nr. C 244 van 21 . 9. 1995, blz. 10 en 36.
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Balans per 31 december 1994

(in ecu)
ACTIVA
31 december 1994

Tegoeden bij centrale banken
Vorderingen op kredietinstellingen
Vorderingen op cliënten
Obligaties en andere vastrentende waardepapieren

1 568 013
3 824 637 480

3 719 792 996
1 623 567 580

Materiële en immateriële vaste activa

11 491 861

Overige activa

13 518 424

Regularisatierekeningen

290 270 762

TOTAAL

Buiten de balans vallende verplichtingen

9 484 847 117
4 082 907 357

PASSIVA
31 december 1994

Schulden aan kredietinstellingen

2 580 249 457

In een waardepapier belichaamde schulden

3 990 856 078

Overige passiva

469 666 0 79

Regularisatierekeningen

236 035 314

Voorzieningen voor risico's en lasten

42 266 409

Verplichtingen voor de operationele EGKS-begroting

1 360 466 550

Totaal verplichtingen ten opzichte van derden

8 679 539 887

Voorzieningen voor de operationele EGKS-begroting

143 425 758

Reserves

655 302 519

Herwaarderingsreserve

4 911 688

Overgedragen resultaten

100 023

Resultaat van het boekjaar

1 567 242

Totaal zuiver vermogen

805 307 230

TOTAAL PASSIVA

Buiten de balans vallende verplichtingen

9 484 847 117

6 323 533 61 1
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Winst- en verliesrekening over het jaar eindigend op 31 december 1994
(in ecu)
LASTEN

I

31 december 1994

Rente en soortgelijke lasten

841 807 108

Betaalde provisie
Verlies op financiële transacties

1 744 846

77 326 076

Beheerskosten

5 000 000

Waardecorrecties op materiële activa

1 394 234

Overige bedrijfslasten

409 499

Waardecorrecties (vorderingen/voorzieningen)

37 030 378

Totaal operationele lasten

964 712 141

Verliezen op verstrekte leningen
Buitengewone lasten

1 284 910
41 420 097

Conversieverschil

5 772 717

Juridische verplichtingen tijdens het boekjaar

386 435 194

Toewijzing aan de voorzieningen voor de operationele begroting
Totaal lasten

42 913 745
1 442 538 804

Resultaat van het boekjaar

1 567 242

TOTAAL

1 444 106 046

OPBRENGSTEN

I

31 december 1994

Rentebaten en soortgelijke baten

991 726 279

Winst uit financiële transacties

23 271 322

Waardecorrecties (vorderingen/voorzieningen)

30 581 596

Overige bedrijfsopbrengsten

3 702 522

Totaal operationele baten

1 049 281 719

Terugneming van de herwaarderingsreserve

5 772 717

Opbrengsten in verband met de operationele begroting
Terugneming van de voorziening voor de financiering van de operationele
begroting
Terugneming van het Garantiefonds/de speciale reserve

208 901 704

TOTAAL OPBRENGSTEN

1 444 106 046

178 149 906
2 000 000
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Uitvoering van de operationele EGKS-begroting
(in ecu)
UITVOERING VAN DE BEGROTING
31 december 1994

Uitgaven
Beheerskosten

5 000 000

Juridische verplichtingen

386 435 194

Diversen

32 59 8 462

Totaal

424 033 656

Ontvangsten

Heffing

107 666 996

Boetes

1 350

Rentesubsidies

4 676 172

Diversen

200 500

Annuleringen van juridische verplichtingen
Terugneming batig saldo vorige begroting
Buitengewone ontvangsten
Terugneming op de reserve van onvoorziene uitgaven
Nettosaldo van het begrotingsjaar

63 252 475
60 195 571
22 000 000
91 954 337
115 000 000

Totaal

464 947 401

RESULTAAT VAN DE UITVOERING VAN DE BEGROTING

40 913 745

VASTSTELLING VAN HET RESULTAAT VAN HET BEGROTINGSJAAR
31 december 1994

Resultaat niet-budgettaire transacties na aftrek van het aan de operationele
begroting toegewezen nettosaldo
Resultaat uitvoering begroting
Terugneming speciale reserve

- 1 360 948
40 913 745
2 000 000

Totaal

41 552 797

Toewijzing aan voorzieningen voor passiva/lasten
Toewijzing aan voorzieningen voor financiering van de operationele
begroting
Terugneming van voorzieningen voor financiering van de operationele

- 1 071 810

- 40 913 745

4 000 000

begroting

Toewijzing buitengewone ontvangsten begroting 1994/ 1995

- 2 000 000

RESULTAAT VÓÓR TOEWIJZING

1 567 242

De Secretaris-generaal

De Voorzitter

Enrico VINCI

Klaus HANSCH
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BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 17 april 1 996

waarbij de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens
en arbeidsomstandigheden kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de
begroting voor het begrotingsjaar 1994
(96/379/EG)
HET EUROPEES PARLEMENT

— gelet op het EG-Verdrag en met name op artikel 206,
— gezien de verslaglegging van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en
arbeidsomstandigheden, alsmede het desbetreffende verslag van de Rekenkamer
(C4-0565/95) ('),

— gezien de aanbeveling van de Raad van 11 maart 1996 (C4-0197/96),
— gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A4-0082/96),
1 . neemt kennis van de volgende cijfers in verband met de rekeningen van de Europese
Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden:
Begrotingsjaar 1994
(ecu)
1994

1993

Inkomsten

11 459 602,98

11 564 999,71

1 . Subsidies van de Commissie

1 1 240 000,00

1 1 240 000,00

134 337,39

238 986,94

85 265,59

86 012,77

11 610 000,00

1 1 500 000,00

10 362 419,42

11 200 943,17

2. Rente op banktegoeden
3. Overige
Uitgaven

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kredieten definitieve begroting
Vastleggingen
Ongebruikte kredieten
Betalingen
Uit 1993 overgedragen kredieten
Betalingen uit overgedragen kredieten

7. Overgedragen en geannuleerde kredieten (5 — 6)
8 . Naar 1995 overgedragen kredieten
9. Annuleringen (1—4 — 8)

1 247 580,58

299 056,83

8 301 557,70

8 345 502,16

2 885 441,01

1 900 858,40

2 550 137,42

1 697 642,18

305 303,59

203 216,22

2 060 861,72

2 8 55 441,01

1 247 580,58

299 056,83

2. beveelt nogmaals de benoeming aan bij de Stichting van een onder het gezag van de
financieel controleur van de Commissie te plaatsen part-time financieel controleur, teneinde
het intensieve gebruik dat thans van het voorschotsysteem wordt gemaakt te beperken; stelt
voor deze hervorming in te voeren als onderdeel van een algehele herziening van de
financiële regelgeving voor alle externe organen van de Europese Unie;
3. doet een beroep op de Raad van Bestuur om de bepalingen van het financieel reglement van
de Stichting inzake kredietoverschrijvingen na te leven;
4. verzoekt de Stichting haar beleid van hoge kassaldi te herzien en in de toekomst haar
subsidieaanvraag bij de Commissie omlaag te brengen zodat deze meer verband houdt met
haar feitelijke behoeften voor het verrichten van uitgaven;
(') PB nr. C 354 van 30. 12. 1995, blz. 8 .

21 . 6 . 96

NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 148/55

5. blijft het van fundamenteel belang achten dat overlappingen tussen de activiteiten van de
Stichting en die van de Commissie, of van communautaire organen met bevoegdheden op
aanverwante terreinen, worden vermeden; merkt op dat de Commissie bereid is aan het
Europees Parlement een verslag voor te leggen over de integratie en organisatie van
activiteiten van de Unie op de terreinen in kwestie, en daarbij de nodige voorstellen te doen
ter bevordering van de complementariteit en de financiële doeltreffendheid; verzoekt de
Commissie derhalve opnieuw hiertoe over te gaan;

6. ziet uit naar de definitieve oplossing van de reeds lang bestaande moeilijkheden met
betrekking tot de eigendom van het terrein waarop het gebouw van de Stichting zich bevindt;
verzoekt de Stichting het Europees Parlement op de hoogte te stellen, zodra de juridische
formaliteiten voor het pachten van het terrein zijn afgerond;
7. verleent de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en
arbeidsomstandigheden, op basis van het verslag van de Rekenkamer, kwijting voor de
uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 1994;

8 . verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad van Bestuur van de
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, de Raad, de
Commissie, alsmede aan de Rekenkamer, en te zorgen voor publikatie ervan in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (serie L).
De Secretaris-generaal

De Voorzitter

Enrico VINCI

Klaus HANSCH
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RESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 17 april 1996

waarbij de Commissie geen kwijting wordt verleend voor het financieel beheer van de
Europese Ontwikkelingsfondsen in het begrotingsjaar 1994
(96/380/EG)
HET EUROPEES PARLEMENT,

— gelet op het EG-Verdrag,

anomalie is; is van mening dat dit met name gezien
de onregelmatigheden die tijdens de huidige kwij
tingsprocedure aan het licht zijn gekomen niet langer
kan worden geduld;

— gelet op de vierde Overeenkomst ACS-EEG ('),
3. is van oordeel dat de democratische controle van de

— gezien de balansen en rekeningen van het zesde en
zevende Europees Ontwikkelingsfonds betreffende het
begrotingsjaar 1994 (COM(95)0180),
— gezien het Jaarverslag van de Rekenkamer over het
begrotingsjaar 1994, vergezeld van de antwoorden van
de Instellingen (2),

— gezien de betrouwbaarheidsverklaring inzake de activi
teiten in het kader van het zesde en zevende Europees
Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 1994 en
het desbetreffende speciale verslag, vergezeld van de
antwoorden van de Commissie (3),

— gezien de aanbevelingen van de Raad van 11 maart
1996 (C4-0198/96 en C4-0 1 99/96) (4),

uitgaven uit hoofde van de Europese Ontwikkelings
fondsen ernstig wordt bemoeilijkt door het juridische
en financiële kader van deze fondsen; weigert daarom
voortaan door het verlenen van kwijting betrokken
partij te zijn bij het hoog houden van de schijn van
democratische controle en aldus mee verantwoorde

lijk te zijn voor een regeling waarop het juridisch
gezien geen enkele vat heeft;

4. dringt er andermaal op aan dat de middelen voor de

EOF's worden opgenomen in de afdeling ontwikke
lingssamenwerking van de algemene begroting van de
Europese Gemeenschappen;

5. herinnert de Lid-Staten eraan dat zij in eerste instan
tie verantwoordelijk zijn voor de onbevredigende situ
atie die in deze resolutie wordt geschetst;

— gezien het verslag van de Commissie begrotingscon
trole en het advies van de Commissie ontwikkelings
samenwerking (A4-0096/96),
A. overwegende dat de Rekenkamer geen positieve
betrouwbaarheidsverklaring inzake de activiteiten in
het kader van het zesde en zevende Europese Ont
wikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 1994 heeft
kunnen afgeven,
1 . deelt het standpunt van de Rekenkamer dat de nog
steeds voorkomende problemen bij het financiële
beheer van de Europese Ontwikkelingsfondsen door
de Commissie grotendeels kunnen worden terugge
voerd op de regelgeving voor het beheer ervan en met
name op het feit dat het juridisch gezien niet om
communautaire uitgaven gaat en dat de fondsen niet
overeenkomstig de gebruikelijke budgettaire regelge
ving worden beheerd;

2. wijst er andermaal op dat de situatie waarbij het
Europees Parlement verzocht wordt jaarlijks tot een

kwijtingsbesluit voor het beheer van de EOF's te
komen, zonder dat het de daartoe vereiste bevoegdhe
den op begrotings- en wetgevingsgebied heeft, een
(') PB nr. L 229 van 17. 8 . 1991 .
(2) PB nr. C 303 van 14. 11 . 1995.
(3) PB nr. C 352 van 30 . 12. 1995, blz. 93 en 97.
4 PB nr. L 68 van 19. 3 . 1996, blz. 30 en 31 .

6. erkent dat de Commissie inspanningen levert om het
financiële beheer van de EOF's binnen de bestaande

regelgeving te verbeteren en moedigt haar aan om
deze inspanningen vol te houden; is echter van oor

deel dat wezenlijke verbeteringen slechts mogelijk
zijn als een andere regelgeving wordt uitgewerkt;
7. betreurt dat de Commissie de werkzaamheden van de

Stichting voor culturele samenwerking heeft gesubsi
dieerd zonder terdege te controleren hoe de verstrekte
middelen werden aangewend, zonder in veel gevallen
te vragen de verzoeken om financiering naar behoren
te motiveren en zonder de kwijtingverlenende autori
teit voor de EOF's op de hoogte te brengen van ern
stige financiële moeilijkheden, telkens als deze zich
voordeden; is van mening dat als gevolg hiervan heel
wat geld van de Europese belastingbetaler verloren is
gegaan ;

8 . betreurt dat de Commissie voor een bedrag van
738 606 ecu gebruik heeft gemaakt van openbare
middelen om de Stichting op non-actief te stellen, de
schuldeisers te vergoeden en de desbetreffende perso
neelsuitgaven te bekostigen; wijst erop dat de Com
missie niet wettelijk verplicht was dit te doen en dat
zij bijgevolg een louter politieke beslissing heeft
genomen ; onderstreept dat het deze beslissing vol
strekt onaanvaardbaar vindt;
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9. is van mening dan één van de hoofdredenen waarom

1 1 . verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toeko

de Commissie in het geval van de Stichting voor cul
turele samenwerking zo heeft kunnen handelen is dat
de EOF-procedures momenteel geen transparantie of
democratische controle doör de kwijtingverlenende
autoriteit waarborgen;

men aan de Commissie, de Raad en de Rekenkamer

10. weigert de Commissie kwijting te verlenen voor het
financiële beheer van het zesde en zevende Europese
Ontwikkelingsfonds in het begrotingsjaar 1994;

en te zorgen voor publikatie ervan in het Publikatie

blad van de Europese Gemeenschappen (serie L).

De Secretaris-generaal

De Voorzitter

Enrico VINCI

Klaus HANSCH
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RECTIFICATIES

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1102/96 van de Commissie van 19 juni 1996 tot wijzi

ging van Verordening (EG) nr. 1474/95 en tot vaststelling van de hoeveelheden die beschik
baar zijn voor de aanvragen die worden ingediend in de periode die op 15 mei 1996 ingaat
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 146 van 20 juni 1996)
Bladzijde 30, titel:

in plaats van:
te lezen:

„ 15 mei 1996",
„21 juni 1996".

Bladzijde 30, derde overweging:

in plaats van:
te lezen:

„ 15 mei 1996",
»21 juni 1996".

Bladzijde 30, artikel 2:

in plaats van:
te lezen:

„ 15 tot en met 24 mei 1996",
„21 tot en met 30 juni 1996".

Bladzijde 30, artikel 3:

in plaats van:
te lezen:

„31 augustus 1996",
„30 september 1996".

Bladzijde 30, artikel 4:

in plaats van:
te lezen:

„Deze verordening treedt in werking op 15 mei 1996 ",
„Deze verordening treedt in werking op 21 juni 1996 ".
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