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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1370/96 VAN DE RAAD

van 15 juli 1996
houdende verlenging van het voorlopige anti -dumpingrecht op de invoer van
getextureerd filamentgaren van polyester van oorsprong uit Indonesië en
Thailand

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

op de hoogte heeft gebracht van haar voornemen een
verlenging van het voorlopige recht met een periode van

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

twee maanden voor te stellen ;

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van
22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen
tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn
van de Europese Gemeenschap ('), inzonderheid op

Overwegende dat de exporteurs hiertegen geen bezwaar
hebben gemaakt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

artikel 23,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van
1 1 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen
lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap (2),
inzonderheid op artikel 11 ,

Gelet op het voorstel van de Commissie,
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 940/96 van de
Commissie (3) een voorlopig anti-dumpingrecht werd
ingesteld op de invoer van getextureerd filamentgaren van
polyester van oorsprong uit Indonesië en Thailand;
Overwegende dat het onderzoek naar de gegevens nog
niet is voltooid en de Commissie de betrokken exporteurs

Het voorlopige anti-dumpingrecht ingesteld op de invoer
van getextureerd filamentgaren van polyester van
oorsprong uit Indonesië en Thailand dat is ingesteld bij
Verordening (EG) nr. 940/96, wordt hierbij verlengd met
een periode van twee maanden en vervalt op 1 december
1996. Het recht is niet langer van toepassing indien de
Raad, vóór het verstrijken van deze datum, definitieve
maatregelen goedkeurt dan wel indien de procedure wordt
beëindigd overeenkomstig artikel 9 van Verordening
(EEG) nr. 2423/88 .
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 15 juli 1996.
Voor de Raad
De Voorzitter
D. SPRING

(') PB nr. L 56 van 6. 3. 1996, blz. 1 .

(2) PB nr. L 209 van 2. 8. 1988 , blz. 1 . Verordening laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EG) nr. 522/94 (PB nr. L 66 van 10 .
3. 1994, blz. 10).

(3) PB nr. L 128 van 29. 5. 1996, blz. 3.

Nr. L 178/2

I NL I

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

17. 7. 96

VERORDENING (EG) Nr. 1371/96 VAN DE COMMISSIE
van 16 juli 1996
betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader
van het tariefcontingent voor het derde kwartaal van 1996 (tweede periode)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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),

deze vermindering evenwel niet wordt toegepast voor
aanvragen voor certificaten 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 hoeveelheid;

Overwegende dat de voor bananen van oorsprong uit
Colombia (categorie B) en Venezuela gevraagde hoeveel
heden de nog beschikbare hoeveelheid overtreffen, zodat

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1442/93 van de
Commissie van 10 juni 1993 houdende bepalingen ter
toepassing van de regeling voor de invoer van bananen in
de Gemeenschap (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 875/96 (4), en met name op artikel 9, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 478/95 van de Commissie
van 1 maart 1995 tot vaststelling van aanvullende bepa

lingen voor de toepassing van Verordening (EEG) nr.
404/93 van de Raad betreffende de regeling inzake het
tariefcontingent voor de invoer van bananen in de
Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EEG) nr.
1442/93 (% gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 702/95 (6),
en met name op artikel 4, lid 3 ,

Overwegende dat in artikel 2 van 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 kwar
taal van 1996, en de indiening van nieuwe aanvragen f),
de hoeveelheden zijn vastgesteld waarvoor in het derde

kwartaal van 1996 nog aanvragen voor invoercertificaten
kunnen worden ingediend in het kader van het tariefcon
tingent; dat op grond van artikel 4, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 478/95 de Commissie onverwijld bepaalt voor
welke

hoeveelheden

certificaten

voor

de

betrokken

oorsprong kunnen worden afgegeven;
Overwegende dat in artikel 9, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1442/93 bepaald is dat, indien voor een bepaald
kwartaal en voor een bepaalde oorsprong, in het geval van
een land of een groep landen vermeld in bijlage I bij
Verordening (EG) nr. 478/95, de hoeveelheden waarvoor
door een of meer categorieën marktdeelnemers invoercer

tificaten zijn ingediend, de beschikbare hoeveelheden
aanzienlijk overtreffen, een op alle aanvragen toe te

passen verminderingspercentage wordt vastgesteld; dat
')
2)
3)
4)
*)
*)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

47 van 25. 2. 1993, blz. 1 .
349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
142 van 12. 6. 1993, blz. 6.
118 van 15. 5. 1996, blz. 14.
49 van 4. 3. 1995, blz. 13.
71 van 31 . 3. 1995, blz. 84.

Ó PB nr. L 148 van 20. 6. 1996, blz. 22.

een verminderingscoëfficiënt moet worden toegepast; dat
invoercertificaten afgegeven moeten worden voor de
hoeveelheid die in alle overige nieuwe aanvragen vermeld
is;

Overwegende dat deze verordening onverwijld in werking
moet treden om de certificaten zo snel ogleijk te kunnen
afgeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de nieuwe aanvragen als bedoeld in artikel 4, lid 1 ,
van Verordening (EG) nr. 478/95, worden voor het derde
kwartaal van 1996 in het kader van het tariefcontingent
voor bananen invoercertificaten afgegeven voor:
1 . de in de aanvraag vermelde hoeveelheid:

a) met dien verstande dat voor de oorsprong Colombia
voor aanvragen voor certificaten van categorie B een
verminderingscoëfficiënt wordt toegepast van
0,6673 behalve voor aanvragen voor niet meer dan
150 ton ;

b) met dien verstande dat voor de oorsprong Vene
zuela voor aanvragen voor certificaten van de cate
gorieën A en B een verminderingscoëfficiënt wordt
toegepast van 0,7423 behalve voor aanvragen voor
niet 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 ;

3. de in de aanvraag vermelde hoeveelheid, voor
aanvragen voor „categorie C".
Artikel 2

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

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

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1372/96 VAN DE COMMISSIE
van 16 juli 1996
tot vaststelling van de forfaitaire vergoeding per bedrijfsformulier over het
boekjaar 1996 voor het informatiénet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad van 15
juni 1965 tot oprichting van een boekhoudkundig infor
matienet betreffende de inkomens en de bedrijfsecono
mische positie van de landbouwbedrijven in de Europese
Economische Gemeenschap ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2801 /95 (2), en met name op

het invullen van het bedrijfsformulier, geen grond is voor
een herziening van dit bedrag;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Gemeenschappelijk Comité van het informatienet inzake
landbouwbedrijfsboekhoudingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

artikel 9, lid 2,

Overwegende dat in artikel 5 van Verordening (EEG) nr.

Artikel 1

1915/83 van de Commissie van 13 juli 1983 houdende

enige uitvoeringsbepalingen inzake de boekhoudingen
voor de constatering van de inkomens in de landbouwbe
drijven O is bepaald dat het bedrag wordt vastgesteld van
de forfaitaire vergoeding die de Commissie aan de Lid
Staat moet betalen voor elk naar behoren ingevuld
bedrijfsformulier;
Overwegende dat de forfaitaire vergoeding voor het boek
jaar 1995 bij Verordening (EG) nr. 3141 /94 van de
Commissie (4) is vastgesteld op 1 20 ecu per bedrijfsformu
lier;

Overwegende dat er, gezien de ontwikkeling van het alge
mene kostenpeil en de weerslag daarvan op de kosten van

De forfaitaire vergoeding die de Commissie aan de Lid
Staat overmaakt voor elk naar behoren ingevuld bedrijfs
formulier, wordt voor het boekjaar 1996 vastgesteld op
120 ecu .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing voor het boekjaar 1996.

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

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

Lid van de Commissie

(') PB nr. 109 van 23. 6. 1965, blz. 1859/65.

I1) PB nr. L 291 van 6. 12. 1995, blz. 3.

P) PB nr. L 190 van 14. 7. 1983, blz. 25.
H PB nr. L 332 van 22. 12. 1994, blz. 14.
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VERORDENING (EG) Nr. 1373/96 VAN DE COMMISSIE
van 16 juli 1996

betreffende de voorlopige aanpassing van de in de Verordeningen (EEG) nr.
2942/73, (EEG) nr. 999/90 en (EEG) nr. 862/91 opgenomen speciale regelingen
voor de invoer van rijst, met het oog op de tenuitvoerlegging van de in het kader
van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten
landbouwovereenkomst

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

voerbaar dreigt te maken en dat dus in afwachting dat
met de betrokken landen nieuwe overeenkomsten worden

gesloten, voorlopig de bovengenoemde verordeningen
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 ('), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 193/96 (2),
en met name op artikel 3, lid 1 ,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1250/77 van de
Raad van 17 mei 1977 betreffende de invoer van rijst uit
de Arabische Republiek Egypte (3), Verordening (EEG) nr.
715/90 van de Raad van 5 maart 1990 inzake de regeling
voor landbouwprodukten en bepaalde door verwerking
van landbouwprodukten verkregen goederen, van

oorsprong uit de ACS-Staten of uit de landen en gebieden
overzee (LGO)(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 619/96 van de Commissie ^, en Verordening
(EEG) nr. 3491 /90 van de Raad van 26 november 1990
betreffende de invoer van rijst van oorsprong uit Bangla

desh (% voorziet in een korting op de heffing bij invoer in
de Gemeenschap van rijst van oorsprong uit bepaalde
landen voor bepaalde maximumhoeveelheden, op voor
waarde dat deze landen een uitvoerbelasting heffen;

Overwegende dat in de Verordeningen (EEG) nr. 2942/
73 (7) en (EEG) nr. 999/90 f), beide laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2123/95 (9), en (EEG) nr. 862/91 (">),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2123/95, van de
Commissie de uitvoeringsbepalingen van de genoemde
speciale regelingen vervat zijn;

Overwegende dat de Gemeenschap zich er op grond van
de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen

van de Uruguay-Ronde gesloten landbouwovereenkomst
toe heeft verbonden de variabele heffingen te tariferen en
met ingang van 1 juli 1995 te vervangen door douane
rechten; dat deze vervanging de speciale regelingen onuit
') PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
2) PB nr. L 161 van 26. 6. 1996, blz. 1 .
3) PB nr. L 146 van 14. 6. 1977, blz. 9.
«) PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.
0 PB nr. L 89 van 10. 4. 1996, blz. 1 .
6) PB nr. L 337 van 4. 12. 1990, blz. 1 .
*) PB nr. L 302 van 31 . 10. 1973, blz. 1 .
8) PB nr. L 101 van 21 . 4. 1990, blz. 20.
9) PB nr. L 212 van 7. 9. 1995, blz. 8.
10) PB nr. L 88 van 9. 4. 1991 , blz. 7.

moeten worden aangepast, zonder te raken aan de essentie
van de regelingen;

Overwegende dat in dit verband het begrip „heffing" moet
worden vervangen door „douanerecht" en dat de aan derde

landen toegekende verlagingen met ingang van 1 juli op
de douanerechten moeten worden toegepast; dat boven
dien, ter vrijwaring van de belangen van de uitvoerende
landen, de concessie inzake de verlaging van het element
ter bescherming van de industrie moet worden vervangen
door een forfaitaire verlaging van het invoerrecht;

Overwegende dat voor de invoer van gedopte rijst van
GN-code 1006 20 en van volwitte rijst van GN-code
1006 30 de rechten van het gemeenschappelijk douaneta

rief moeten gelden die van toepassing zijn op het tijdstip
dat is vermeld in artikel 67 van Verordening (EEG) nr.

2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling
van het communautair douanewetboek (n );

Overwegende dat de regelingen waarvoor de inning van
de uitvoerbelasting voorwaarde voor de toepassing is,
slechts goed kunnen werken als het invoerrecht vooraf is
vastgesteld; dat het derhalve dienstig is de mogelijkheid te
handhaven om als invoerrecht vooraf het bedrag vast te
stellen dat geldt op de dag van indiening van de invoer
certificaataanvraag;
Overwegende dat het dienstig is het bedrag van de
zekerheid dat is vastgesteld in artikel 10 van Verordening
(EG) nr. 1162/95 van de Commissie (12), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 1029/96 (13), te verhogen
voor transacties met vaststelling vooraf van het invoer
recht;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2123/95 voor
de periode tot en met 30 juni 1996 overgangsmaatregelen
zijn vastgesteld om de aanpassing van voornoemde
speciale invoerregelingen te vergemakkelijken;
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1 193/96 van de
Raad de periode waarin overgangsmaatregelen kunnen
worden genomen, is verlengd tot en met 30 juni 1997; dat
het dienstig is de bij Verordening (EG) nr. 2123/95 vast
gestelde voorlopige maatregelen te verlengen tot en met
30 juni 1997;
(") PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 16.
('2) PB nr. L 117 van 24. 5. 1995, blz. 2.

H PB nr. L 137 van 8 . 6. 1996, blz. 1 .
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Overwegende evenwel dat Verordening (EEG) nr. 3877/86

lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1418/76 vastge

van de Raad ('), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
3130/91 (2), betreffende de invoer van langkorrelige, arom
atische Basmati-rijst van toepassing blijft tot en met 30
juni 1996; dat voor deze regeling derhalve geen over

stelde douanerecht, verminderd met 50 % en met
4,34 ecu;

gangsmaatregelen hoeven te worden vastgesteld;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor rijst,

— het invoerrecht voor volwitte rijst van GN-code
1006 30 is gelijk aan het op grond van artikel 12,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1418/76 vastge
stelde douanerecht, verminderd met 16,78 ecu,

vervolgens met 50 % en met 6,52 ecu;
— het invoerrecht voor breukrijst van GN-code
1006 40 00 is gelijk aan het in het gemeenschap
pelijk douanetarief vastgestelde douanerecht,
verminderd met 50 % en met 3,62 ecu ".

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

2. In artikel 3 wordt lid 2 vervangen door:
Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2942/73 wordt als volgt gewijzigd:
1 . Artikel 1 wordt vervangen door:
Artikel 1

Het bedrag waarmee de overeenkomstig artikel 12, lid
2, van Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad f)
vastgestelde douanerechten worden verminderd over
eenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1250/77 van de Raad ("), wordt vastgesteld uiterlijk de

tiende dag van de maand vóór het kwartaal waarin dit
bedrag zal worden toegepast.

„2. Het certificaat verplicht tot invoer uit het
vermelde land van oorsprong. Het invoerrecht is het
op de dag van indiening van de certificaataanvraag
geldende recht. Het bedrag van dit recht wordt aange
past naargelang van het verschil tussen de interventie
aankoopprijs in de maand van de certificaataanvraag en
die in de maand van het in het vrije verkeer brengen,
welk verschil in voorkomend geval wordt verhoogd
met:

—
—
—
—

80 % voor gedopte Indica-rijst,
163 % voor volwitte Indica-rijst,
88 % voor gedopte Japonica-rijst,
1 67 % voor volwitte Japonica-rijst.

De in voornoemd artikel bedoelde referentieperiode is
het kwartaal dat voorafgaat aan de maand waarin de
vaststelling plaatsvindt.

Wat onder Indica- en Japonica-rijst moet worden
verstaan is bepaald in artikel 3 van Verordening (EG)

O PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
O PB nr. L 146 van 14. 6. 1977, blz. 9.".

O PB nr. L 150 van 1 . 7. 1995, blz. 53 ".

2. In artikel 3, lid 2, wordt „heffing" vervangen door „dou
anerecht".

nr. 1 573/95 van de Commissie O.

3. In de leden 1 , 2 en 3 van artikel 2 en de leden 1 , 3 en

4 van artikel 3 wordt „heffing" telkens vervangen door
„douanerecht".

Artikel 3

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 999/90 wordt als volgt gewijzigd:

Verordening (EEG) nr. 862/91 wordt als volgt gewijzigd:

1 . Artikel 1 wordt vervangen door:

1 . Artikel 1 wordt vervangen door:

„Artikel 1

„Artikel 1

De bedragen van de in artikel 12, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 715/90 bedoelde douanerechten worden

De bedragen van de in artikel 1 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 3491 /90 bedoelde douanerechten worden
elke week door de Commissie vastgesteld aan de hand
van de volgende criteria:

om de twee weken door de Commissie vastgesteld aan
de hand van de volgende criteria:

— het invoerrecht voor padie van de GN-codes
1006 10 21 tot en met 1006 10 98 is gelijk aan het

in het gemeenschappelijk douanetarief vastgestelde
douanerecht, verminderd met 50 % en met 4,34
ecu ;

— het invoerrecht voor gedopte rijst van GN-code
1006 20 is gelijk aan het op grond van artikel 12,
(') PB nr. L 361 van 20. 12. 1986, blz. 1 .
(2) PB nr. L 297 van 29. 10. 1991 , blz. 1 .

— het invoerrecht voor padie van de GN-codes
1006 10, met uitzondering van GN-code
1006 10 10, is gelijk aan het in het gemeenschap
pelijk douanetarief vastgestelde douanerecht,
verminderd met 50 % en met 4,34 ecu;

— het invoerrecht voor gedopte rijst van GN-code
1006 20 is gelijk aan het op grond van artikel 12,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1418/76 vastge
stelde douanerecht, verminderd met 50 % en met
4,34 ecu;
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— het invoerrecht voor volwitte rijst van GN-code
1006 30 is gelijk aan het op grond van artikel 12,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1418/76 vastge
stelde douanerecht, verminderd met 16,78 ecu,

vervolgens met 50 % en 6,52 ecu ".
2. In artikel 4 wordt lid 2 vervangen door:

„2.
Het invoercertificaat dat wordt afgegeven voor
een hoeveelheid die niet groter is dan die welke is

Nr. L 178/7

Wat onder Indica- en Japonica-rijst moet worden
verstaan is bepaald in artikel 3 van Verordening (EG)
nr. 1573/95 van de Commissie Q.
(*) PB nr. L 150 van 1 . 7. 1995, blz. 53.".

3. In de leden 1 , 3 en 4 van artikel 4 wordt „heffing"
telkens vervangen door „douanerecht".

vermeld in het in artikel 2 bedoelde certificaat van

Artikel 4

oosprong, verplicht tot invoer uit Bangladesh. Het

In afwijking van artikel 10 van Verordening (EG) nr.
1162/95 bedraagt de zekerheid voor uit hoofde van de
Verordeningen (EEG) nr. 2942/73, (EEG) nr. 999/90 en
(EEG) nr. 862/91 afgegeven certificaten 28 ecu/ton.

invoerrecht is het op de dag van indiening van de
certificaataanvraag geldende recht. Het bedrag van dit
recht wordt aangepast naargelang van het verschil
tussen de interventieaankoopprijs in de maand van de
certificaataanvraag en die in de maand van het in het
vrije verkeer brengen, welk verschil in voorkomend
geval wordt verhoogd met:
— 80 % voor gedopte Indica-rijst,
— 163 % voor volwitte Indica-rijst,
— 88 % voor gedopte Japonica-rijst,
— 167% voor volwitte Japonica-rijst.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing van 1 juli 1996 tot en met 30 juni
1997.

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

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

Lid van de Commissie

Nr. L 178/8
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VERORDENING (EG) Nr. 1374/96 VAN DE COMMISSIE

van 16 juli 1996

tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli
1996 ingediende aanvragen om uitvoercertificaten voor produkten van de sector
rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in een derde land
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

kleiner zijn dan de beschikbare hoeveelheden; dat de
aanvragen derhalve volledig kunnen worden ingewilligd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie
van 26 juni 1995 houdende bijzondere bepalingen voor de

Artikel 1

invoer- en uitvoercertificaten in de sector rundvlees, en

tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/80 ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2856/95 (2), en
met name op artikel 12, lid 8,

De voor het derde kwartaal van 1996 ingediende
aanvragen om uitvoercertificaten voor het in Verordening
(EEG) nr. 2973/79 bedoelde rundvlees, worden volledig

Overwegende dat bij artikel 12 van Verordening (EG) nr.
1445/95 voorschriften zijn vastgesteld ten aanzien van de
aanvragen om uitvoercertificaten voor de in artikel 1 van

ingewilligd.
Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 2973/79 van de Commissie (3),

laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3434/87 (4),
bedoelde produkten;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2973/79 de
hoeveelheden vlees zijn vastgesteld die voor het derde
kwartaal van 1996 in het kader van genoemd stelsel
kunnen worden geëxporteerd;

In de eerste tien dagen van het vierde kwartaal van 1996
kunnen voor vlees als bedoeld in artikel 1 overeenkomstig
artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1445/95 certificaat
aanvragen worden ingediend voor de volgende hoeveel
heid: 4 939 ton .

Artikel 3

Overwegende dat de hoeveelheden waarvoor voor het
derde kwartaal van 1996 certificaten zijn aangevraagd

Deze verordening treedt in werking op 21 juli 1996.

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

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

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 143 van 27. 6. 1995, blz. 35.
(2) PB nr. L 299 van 12. 12. 1995, blz. 10.
(3) PB nr. L 336 van 29. 12. 1979, blz. 44.
(4 PB nr. L 327 van 18 . 11 . 1987, blz. 7.
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Nr. L 178/9

VERORDENING (EG) Nr. 1375/96 VAN DE COMMISSIE

van 16 juli 1996
tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(EG) nr. 462/96 van de Raad O; dat daarmee rekening
moet worden gehouden bij de vaststelling van de restitu
ties;

Overwegende dat de toepassing van deze regels en criteria

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771 /75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector eieren (!), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 2916/95 van de Commis
sie (2), inzonderheid op artikel 8, lid 3,

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

Overwegende dat het verschil tussen de in artikel 1 , lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 2771 /75 bedoelde prijzen van
de produkten op de wereldmarkt en in de Gemeenschap
ingevolge artikel 8 van genoemde verordening kan
worden overbrugd door een restitutie bij de uitvoer,

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

Overwegende dat, op grond van de huidige marktsituatie

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

in een aantal derde landen en de concurrentie voor

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

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van
de Raad (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1380/95 (4),
een verbod is vastgesteld voor handelsverkeer tussen de
Europese Gemeenschap en de Federatieve Republiek
Joegoslavië (Servië en Montenegro); dat dit verbod niet
geldt voor bepaalde omstandigheden die limitatief zijn
opgesomd in de artikelen 2, 4, 5 en 7 en in Verordening

Artikel 1

De lijst met codes van produkten bij uitvoer waarvan de
in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2771 /75 bedoelde
restitutie wordt toegekend, alsmede de bedragen van deze
restituties, worden vastgesteld in de bijlage .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 juli 1996.

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

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

Lid van de Commissie

(>) PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 49.

2 PB nr. L 305 van 19. 12. 1995, blz. 49.

O PB nr. L 102 van 28. 4. 1993, blz. 14.

b) PB nr. L 138 van 21 . 6. 1995, blz. 1 .

(5) PB nr. L 65 van 15. 3. 1996, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 16 juli 1996 tot vaststelling van de
uitvoerrestituties in de sector eieren

Produktcode

Bestemming (')

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

0407 00 11 000

02

3,50

0407 00 19 000

02

1,60

in ecu per 100 kg
0407 00 30 000

03

8,00

04

6,00

05

15,00

0408 11 80 100

01

45,00

0408 19 81 100

01

20,00

0408 19 89 100

01

20,00

0408 91 80 100

01

35,00

0408 99 80 100

01

9,00

(') Verklaring van de code:

01 voor uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland,
02 voor uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika,
03 voor uitvoer naar Koeweit, Bahrein, Oman, Katar, de Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, Hong-Kong en
Rusland,

04 voor uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland en de bestemmingen bedoeld onder
03 en 06,

05 Zuid-Korea, Japan, Maleisië, Thailand en Taiwan.
(2) De restituties voor uitvoer naar de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) mogen slechts
worden toegekend met inachtneming van het bepaalde in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 990/93 en
Verordening (EG) nr. 462/96.

NB: Produktcodes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie .
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Nr. L 178 / 11

VERORDENING (EG) Nr. 1376/96 VAN DE COMMISSIE
van 16 juli 1996
tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor
bepaalde produkten uit de sector suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1126/96 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1423/95 van de
Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen voor de invoer van produkten uit
de sector suiker, andere dan melasse (3), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 1 127/96 (4), en met name
op artikel 1 , lid 2, tweede alinea, en artikel 3, lid 1 ,
Overwegende dat de representatieve prijzen en de aanvul

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EG)
nr. 1423/95 bedoelde voorschriften en bepalingen op de
gegevens waarover de Commissie thans beschikt, ertoe

leidt de momenteel geldende bedragen te wijzigen en vast
te stellen zoals vermeld in de bijlage bij deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De representatieve prijzen en de aanvullende invoer
rechten voor de in artikel 1 van Verordening (EG)
nr. 1423/95 bedoelde produkten worden vastgesteld zoals
aangegeven in de bijlage .

lende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en

bepaalde stropen zijn vastgesteld bij Verordening (EG)
nr. 1195/96 van de Commissie ^, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1369/96 (%

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 juli 1996.

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

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

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(*)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
150
141
150

van
van
van
van

1 . 7. 1981 , blz. 4.
25. 6. 1996, blz. 3.
24. 6. 1995, blz. 16.
25. 6. 1996, blz. 12.
M PB nr. L 161 van 29. 6. 1996, blz. 3.
M PB nr. L 177 van 16. 7. 1996, blz. 22.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 16 juli 1996 tot wijziging van de representatieve prijzen
en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en produkten van
GN-code 1702 90 99

(in ecu)
GN-code

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

Representatieve prijs
per 100 kg netto
van het betrokken produkt
25,35

2535
25,35
25,35

28,34
28,34

28,34
0,28

Aanvullend recht

per 100 kg netto
van het betrokken produkt
3,68
8,86
3,55
8,43
11,06
6,54
6,54
0,37

(') Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 431 /68 van
de Raad (PB nr. L 89 van 10 . 4. 1968, blz. 3).
(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 793/72 van de Raad (PB nr.
L 94 van 21 . 4. 1972, blz. 1 ).
(3) Vaststelling per procent sacharose.
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Nr. L 178/ 13

VERORDENING (EG) Nr. 1377/96 VAN DE COMMISSIE
van 16 juli 1996

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

de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn

GEMEENSCHAPPEN,

vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de
Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoerings
bepalingen van de invoerregeling voor groenten en
fruit ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2933/95 (2), en met name op artikel 4, lid 1 ,

vaststelt;

Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria
de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld
op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

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

Artikel 1

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

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

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

dening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 juli 1996.

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

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

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(«)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

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

bij de verordening van de Commissie van 16 juli 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 90 77

0805 30 30

0808 10 71 , 0808 10 73,
0808 10 79

Code

Forfaitaire

derde landen (')

invoerwaarde

052

73,4

060

80,2

064

70,8

066

40,4

068

62,3

204

86,8

208

44,0

212

97,5

624

95,8

999

72,4

052

75,7

053

156,2

060

61,0

066
068

53,8
69,1

204

144,3

624

87,1

999

92,5

052

65,9

204

77,5

412

54,2

624

151,9

999

87,4

052

130,3

204

88,8

220

74,0

388

79,2

400

68,2

512

54,8

520

66,5

524

54,0

528

61,9

600

96,5

624

48,9

999

74,8

039

120,2

052

64,0

064

78,6

284

72,1

388

99,5

400

78,0

404

63,6

416

72,7

(in ecu/100 kg)
GN-code

0808 20 51

0809 10 40

0809 20 59

0809 30 31 , 0809 30 39

0809 40 30

Code

derde landen (')

Forfaitaire
invoerwaarde

508
512
524
528
624
728
800
804
999

116,4
76,6
86,8
84,3
86,5
107,3
78,0
104,8
86,8

039

104,1

052
064
388
400
512
528
624
728
800
804
999
052
061
064
400
999

138,2
72,5
96,7
70,4
80,5
96,4
79,0
115,4
95,1
73,0
92,8
144,4
513
92,9
338,0
156,6

052

192,6

061
064
066
068
400
600
616
624
676
999
052
220
624
999
052
064
066
068
400
624
676
999

182,0
137,1
73,7
91,0
205,1
94,9
85,2
63,7
166,2
129,2
63,1
121,8
106,8
97,2
73,2
80,4
84,9
61,2
143,5
182,3
68,6
99,2

(') Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 68/96 van de Commissie (PB nr. L 14 van 19. 1 . 1996, blz. 16). De code „999" staat voor „andere
oorsprong".
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Nr. L 178/ 15

RICHTLIJN 96/36/EG VAN DE COMMISSIE
van 17 juni 1996

tot aanpassing aan de stand van de techniek van Richtlijn 77/541/EEG van de
Raad betreffende veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad van 6
februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeu
ring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ('),

laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/54/EG van de
Commissie (2), inzonderheid op artikel 13, lid 2,
Gelet op Richtlijn 77/541 /EEG van de Raad van 28 juni
1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetge
vingen der Lid-Staten inzake veiligheidsgordels en beves
tigingssystemen in motorvoertuigen (3), laatstelijk gewij
zigd bij Richtlijn 90/628/EEG van de Commissie (4),
inzonderheid op artikel 10,

Overwegende dat het mogelijk is passagiers beter te
beschermen tegen het risico om bij een ongeval uit het
voertuig te worden geslingerd, door ten minste een heup
gordel met oprolmechanisme verplicht te stellen voor alle
naar voren en naar achteren gerichte zitplaatsen van
motorvoertuigen van de categorieën M2 en M3 en een
driepuntsgordel in het geval van bepaalde voertuigen van
categorie M2 (behalve voertuigen die zowel voor staande
passagiers als voor stadsgebruik zijn bestemd), als bedoeld
in Richtlijn 90/628/EEG;

Overwegende dat de inwerkingtreding van een wijziging
van deze richtlijn, in de zin dat dergelijke veiligheidsgor
dels verplicht worden gesteld voor voertuigen van de cate
gorieën M2 en M3, afhankelijk is van de aanpassing van
Richtlijn 76/ 115/EEG van de Raad (*), laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 90/629/EEG van de Commissie (6), betref
fende bevestigingspunten voor veiligheidsgordels en
Richtlijn 74/408/EEG van de Raad f) betreffende de
sterkte van de zitplaatsen aan de stand van de techniek;

Overwegende dat Richtlijn 77/541 /EEG een van de
bijzondere
richtlijnen
is
van
de
EEG
typegoedkeuringsprocedure die bij Richtlijn 70/ 156/EEG
is ingevoerd; dat de bepalingen van Richtlijn 70/ 156/EEG
met betrekking tot voertuigsystemen, onderdelen en tech
nische eenheden daarom op deze richtlijn van toepassing

Overwegende dat de bescherming van passagiers, met
name op de middenzitplaatsen achter van personenauto's,
tegen het risico om bij een ongeval naar voren of uit het
voertuig te worden geslingerd, moet worden verbeterd en
dat daartoe verdere wijzigingen van de richtlijnen moeten

zijn;

worden doorgevoerd;

Overwegende dat in het bijzonder in artikel 3, lid 4, en
artikel 4, lid 3, van Richtlijn 70/ 156/EEG is bepaald dat
elke bijzondere richtlijn vergezeld gaat van een inlichtin

Overwegende dat de in deze richtlijn opgenomen maatre
gelen ter verbetering van de bescherming van passagiers
van bussen en touringcars alleen effectief zijn als de voor
geschreven gordels ook gebruikt worden; dat deze richtlijn
moet worden aangevuld met een wijziging van Richtlijn
9 1 /671 /EEG van de Raad (H) betreffende het gebruik van
veiligheidsgordels;

genformulier waarin de relevante punten van bijlage I van
eerstgenoemde richtlijn zijn opgenomen, alsmede van een

goedkeuringsformulier dat gebaseerd is op bijlage VI van
eerstgenoemde richtlijn, teneinde het mogelijk te maken
dat de typegoedkeuringen per computer worden verwerkt;

Overwegende dat het, gelet op de vooruitgang van de
techniek , mogelijk is passagiers beter te beschermen door
voor te schrijven dat op de zijzitplaatsen achter van
motorvoertuigen van de Categorie M, driepuntsgordels
met oprolmechanisme worden gemonteerd;

Overwegende dat op alle passagierszitplaatsen met airbag
een waarschuwing moet worden aangebracht om de
gebruikers van het voertuig erop te wijzen dat bij die
zitplaatsen een airbag is gemonteerd en dat daarop
derhalve geen naar achteren gerichte bevestigingssy
stemen voor kinderen mogen worden aangebracht; dat
deze richtlijn opnieuw moet worden aangepast zodra er
internationale overeenstemming wordt bereikt over een
optimaal ontwerp voor een pictogram;
(') PB nr. L 42 van 23. 2. 1970, blz. 1 .

(A PB nr. L 266 van 8. 11 . 1995, blz. 1 .

(3) PB nr. L 220 van 29. 8 . 1977, blz. 95.
(4) PB nr. L 341 van 6. 12. 1990, blz. 1 .

Overwegende dat verwezen wordt naar Richtlijn 74/60/
EEG van de Raad (9), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
78/632/EEG van de Commissie (10), betreffende de bin
neninrichting van motorvoertuigen;

Overwegende dat de bepalingen van deze richtlijn in
overeenstemming zijn met het advies van het Comité
voor de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek,
dat is ingesteld bij Richtlijn 70/ 156/EEG,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
Artikel 1

Richtlijn 77/541 /EEG wordt als volgt gewijzigd:
(*) PB nr. L 24 van 30. 1 . 1976, blz. 6.
(6) PB nr. L 341 van 6. 12. 1990, blz. 14.
O PB nr. L 221 van 12. 8 . 1974, blz. 1 .
(8) PB nr. L 373 van 31 . 12. 1991 , blz. 26.
O PB nr. L 38 van 11 . 2. 1974, blz. 2.
I0) PB nr. L 206 van 29. 7. 1978, blz. 26.
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1 . — In artikel 2, eerste alinea, worden de woorden „of

17. 7. 96

voor de toepassing van artikel 7, lid 1 , van die
richtlijn,

diens gemachtigde" geschrapt.

— mogen de Lid-Staten de inschrijving, verkoop of
ingebruikname van nieuwe voertuigen die niet
overeenkomstig Richtlijn 70/ 156/EEG vergezeld
gaan van een certificaat van overeenstemming,

— Artikel 4 wordt als volgt gelezen :
„Artikel 4

De bevoegde instanties van de Lid-Staten stellen
elkaar volgens de procedure van artikel 4, lid 6, van
Richtlijn 70/ 156/EEG op de hoogte van elk type
veiligheidsgordel en bevestigingssysteem waarvoor
een goedkeuring wordt verleend, geweigerd of inge

verbieden, en

— mogen de Lid-Staten de verkoop en ingebruik
name van nieuwe veiligheidsgordels en bevesti
gingssystemen verbieden

om redenen die verband houden met veiligheids
gordels en bevestigingssystemen, indien niet aan de

trokken .".

— In artikel 9 wordt „bijlage I" vervangen door „bij
lage II A".

bepalingen van Richtlijn 77/541 /EEG, als gewijzigd
bij deze richtlijn , is voldaan .

2. Een lijst van bijlagen wordt ingevoegd en de bijlagen
bij Richtlijn 77/541 /EEG worden gewijzigd overeen
komstig de bijlage bij deze richtlijn .

2. Met ingang van 1 oktober 1999 zijn de bepalingen
van Richtlijn 77/541 /EEG, als gewijzigd bij deze
richtlijn, die betrekking hebben op veiligheidsgor

3 . In andere talen dan het Engels wordt de term voor
„type approval" vervangen door een nieuwe term .

dels en bevestigingssystemen als onderdelen, van
toepassing voor de doeleinden van artikel 7, lid 2,
van Richtlijn 70/ 156/EEG .

Artikel 2

1 . Met ingang van 1 januari 1997 mogen de Lid-Staten
om redenen die verband houden met veiligheidsgordels
en bevestigingssystemen:

— noch de EEG-goedkeuring of de nationale goedkeu
ring voor een type motorvoertuig, veiligheidsgordel of
bevestigingssysteem weigeren,
— noch de inschrijving, verkoop of ingebruikname van
voertuigen of de verkoop of ingebruikname van veilig
heidsgordels of bevestigingssystemen verbieden,
indien de veiligheidsgordels en bevestigingssystemen
voldoen aan de bepalingen van Richtlijn 77/541 /EEG, als
gewijzigd bij deze richtlijn.
2.

4. In afwijking van de leden 2 en 3 punt 2, dienen de
Lid-Staten voor vervangingsonderdelen EEG-typegoed
keuringen te blijven verlenen en de verkoop en inge
bruikname van veiligheidsgordels en bevestigingssy
stemen overeenkomstig vorige versies van Richtlijn
77/541 /EEG te blijven toestaan, mits deze veiligheidsgor
dels en bevestigingssystemen :
— bestemd zijn voor montage in reeds in gebruik
genomen voertuigen, en

— voldoen aan de bepalingen van de richtlijn die van
kracht waren op het moment van de eerste inschrij
ving van deze voertuigen .
5. In afwijking van de leden 2 en 3 punt 1 , zijn de
bepalingen van deze leden van toepassing met ingang van
1 januari 1997 in zoverre het aanbrengen van een waar
schuwing overeenkomstig punt 3.1.11 van bijlage I betreft.

Behoudens het bepaalde in lid 5 mogen de Lid

Staten met ingang van 1 oktober 1999 voor M2-voertuigen
van ten hoogste 3,5 ton en met ingang van 1 oktober
1997 voor alle overige voertuigen :

— niet langer de EEG-goedkeuring verlenen, en
— de nationale goedkeuring weigeren

voor een type voertuig om redenen die verband houden
met veiligheidsgordels en bevestigingssystemen of voor
een type veiligheidsgordel of bevestigingssysteem, indien
niet aan de bepalingen van Richtlijn 77/541 /EEG, als
gewijzigd bij deze richtlijn, is voldaan .
3 . 1 . Behoudens het bepaalde in lid 5 met ingang van 1
oktober 2001 voor voertuigen van categorie M2 met
een maximummassa van 3 500 kg en met ingang
van 1 oktober 1999 voor alle overige voertuigen van
categorie M:

Artikel 3

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om
uiterlijk op 31 december 1996 aan deze richtlijn te
voldoen . Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in
kennis .

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen vaststellen wordt
in deze bepalingen of bij de officiële bekendmaking van
deze bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen .
De vorm van deze verwijzing wordt door de Lid-Staten
bepaald.
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede

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

— dienen de Lid-Staten certificaten van overeen

stemming waarvan nieuwe voertuigen krachtens
de bepalingen van Richtlijn 70/ 156/EEG verge
zeld gaan, als niet langer geldig te beschouwen

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na

de bekendmaking ervan in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
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Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 17 juni 1996.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

De volgende lijst van bijlagen wordt toegevoegd:
LIJST VAN BIJLAGEN

BIJLAGE I:

Toepassingsgebied, definities, EEG-typegoedkeuring en montagevoorschriften

BIJLAGE II:

Documentatie typegoedkeuring
Aanhangsel 1. Inlichtingenformulier (onderdeel)

Aanhangsel 2. Inlichtingenformulier (voertuig)
Aanhangsel 3. Typegoedkeuringsformulier (onderdeel)

Aanhangsel 4. Typegoedkeuringsformulier (voertuig)

BIJLAGE III:

EEG-goedkeuringsmerk

BIJLAGE IV:

Apparatuur voor de proef inzake de duurzaamheid der oprolmechanismen

BIJLAGE V:

Apparatuur voor de proef inzake de vergrendeling van oprolmechanismen met noodver
grendeling

BIJLAGE VI:

Voorbeeld van apparatuur voor de proef inzake de bestandheid van het oprolmechanisme
tegen stof

BIJLAGE VII:

Beschrijving van de beproevingswagen, zitplaats, bevestigingen en stopinrichting

BIJLAGE VIII:

Beschrijving van de proefpop

BIJLAGE IX:

Omschrijving van de vertragingscurve van de wagen als functie van de tijd

BIJLAGE X:

Gebruiksaanwijzing

BIJLAGE XI:

Beproeving van de gemeenschappelijke sluiting

BIJLAGE XII:

Schuur- en microslipproef

BIJLAGE XIII:

Corrosieproef

BIJLAGE XIV:

Chronologische volgorde der proeven

BIJLAGE XV:

Overzicht van minimumeisen betreffende veiligheidsgordels en oprolmechanismen

BIJLAGE XVI:

Controle op de overeenstemming van de produktie
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Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
— Punt 0 wordt als volgt gelezen:
„0.

Toepassingsgebied

Deze richtlijn is van toepassing op veiligheidsgordels en bevestigingssystemen voor montage in voer
tuigen die overeenkomen met de definitie van artikel 9 en die afzonderlijk, d.w.z. als individuele
voorzieningen, voor inzittenden van volwassen postuur op naar voren of naar achteren gerichte
zitplaatsen zijn bestemd.".
Na punt 1.22 worden de volgende vijf nieuwe punten toegevoegd:
„ 1.23.

„referentiezone" — de ruimte tussen twee verticale longitudinale vlakken op een onderlinge afstand
van 400 mm en symmetrisch gelegen ten opzichte van punt H, gedefinieerd door de draaiing van de
in bijlage II bij Richtlijn 74/60/EEG beschreven inrichting van de verticale in de horizontale stand
rond een punt dat 127 voor punt H ligt. De inrichting dient te worden ingesteld op de maximale
lengte van 840 mm.

1.24.

„airbag" — een inrichting die gemonteerd is ter aanvulling van de veiligheidsgordels en bevesti
gingssystemen in gemotoriseerde voertuigen, i.e. een systeem dat bij een ernstige botsing van het
voertuig automatisch een flexibel omhulsel opblaast dat door samendrukking van het erin opge
sloten gas de ernst van het contact van een of meer delen van het lichaam van de inzittende van het
voertuig met de binneninrichting van de passagiersruimte beperkt.

1.25.

„airbag passagier" — een airbag die bestemd is om een inzittende op een andere zitplaats dan die
van de bestuurder bij een frontale botsing te beschermen.

1.26.

„bevestigingssysteem voor kinderen" — een geheel van onderdelen, eventueel bestaande uit een
combinatie van riemen of flexibele componenten met een sluiting, verstelinrichtingen en bevesti
gingsonderdelen, soms tevens voorzien van een zitje en/of botsingsscherm, dat kan worden bevestigd
aan een gemotoriseerd voertuig. Het is bovendien zo ontworpen dat de kans op verwonding van de
gebruiker bij een botsing of een abrupte vertraging van het voertuig wordt verminderd doordat het
de bewegingsmogelijkheden voor het lichaam van de gebruiker beperkt.

1 .27.

„naar achteren gericht" — in een richting tegenovergesteld aan de normale rijrichting van het voer
tuig".

— de punten 1.8.4.1 en 1.8.4.2 worden als volgt gelezen:
„ 1.8.4.1 .
1.8.4.2.

een vertraging van het voertuig (enkelvoudige gevoeligheid),
een combinatie van een vertraging van het voertuig, beweging van de gordelbanden of enig ander
automatisch middel (meervoudige gevoeligheid)".

— Punt 2.1.1 wordt als volgt gelezen:
„2.1.1 .

De in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 70/ 156/EEG bedoelde aanvraag van de EEG-goedkeuring van
een type veiligheidsgordel als onderdeel moet worden ingediend door de fabrikant.

De in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 70/ 156/EEG bedoelde aanvraag van de EEG-goedkeuring van
een type bevestigingssysteem als onderdeel moet worden ingediend door de fabrikant of door de
fabrikant van het voertuig waarin dit systeem zal worden gemonteerd ".
— Punt 2.1.2 wordt als volgt gelezen:

„2.1.2.

Een model van het inlichtingenformulier is opgenomen in aanhangsel 1 van bijlage II. De volgende
monsters moeten ter beschikking worden gesteld van de met de goedkeuringsproeven belaste tech
nische dienst:".

— Punt 2.1.2.1 wordt geschrapt.

— De punten „2.1.2.2., 2.1.2.3. en 2.1.2.4." krijgen de nummers „2.1.2.1 ., 2.1.2.2. respectievelijk 2.1.2.3. .
— Punt 2.1.3 wordt als volgt gelezen:

„2.1.3.

In het geval van bevestigingssystemen moet de aanvrager de met de goedkeuringsproeven belaste
technische dienst twee exemplaren ter beschikking stellen. Deze mogen vergezeld gaan van twee

van de in punt 2.1.2.1 bedoelde exemplaren van de gordels, alsmede, naar de keuze van de fabrikant,
hetzij van een voertuig dat representatief is voor het goed te keuren type voertuig, hetzij van het deel
of de delen van het voertuig die door deze dienst essentieel worden geacht ".
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Na punt 2.4.1.4 wordt het volgende nieuwe punt toegevoegd:
„2.4.1.5.

Het gebruik van materialen die wat waterretentie betreft eigenschappen van polyamide 6 vertonen, is
verboden in alle mechanische delen, voor zover hierdoor de werking ervan negatief kan worden
beïnvloed ".

— Aan het einde van punt 2.4.5.2.1 wordt het volgende toegevoegd:
„ In het geval van enkelvoudige gevoeligheid als bedoeld in punt 1 .8.4.1 gelden alleen de specificaties
betreffende de vertraging van het voertuig ".

— Aan het einde van punt 2.4.5.2.1.5 wordt het volgende toegevoegd:
„Deze eis geldt evenwel niet in het geval van een oprolmechanisme met meervoudige gevoeligheid,
op voorwaarde dat slechts één gevoeligheid afhankelijk is van het externe signaal of de energiebron
en de bestuurder met optische en/of akoestische middelen op een storing van het signaal of de ener
giebron wordt geattendeerd.".
— Punt 2.4.5.2.2 wordt als volgt gelezen:

„2.4.5.2.2.

Een oprolmechanisme met noodvergrendeling met meervoudige gevoeligheid waarvan één de band
gevoeligheid is, moet bij beproeving overeenkomstig punt 2.7.7.2 aan bovenstaande eisen voldoen en
moet bovendien vergrendelen wanneer de in de uittrekrichting gemeten bandversnelling 2,0 g of
meer bedraagt ".

— Na punt 2.6.1.4.2 wordt het volgende nieuwe punt toegevoegd:
„2.6.1.5.

In afwijking van het voorgaande mogen de verplaatsingen bij bevestigingssystemen groter zijn dan
gespecificeerd in punt 2.6.1.3.2 indien de in punt 5.5.4 van bijlage I bij Richtlijn 76/ 115/EEG
bedoelde afwijking op het op de zitplaats aangebrachte bevestigingspunt boven van toepassing is.
Bijzonderheden omtrent het bevestigingssysteem dienen te worden vermeld in het addendum bij het
in de aanhangsels 3 en 4 van bijlage II opgenomen typegoedkeuringscertificaat.".

— In punt 2.7.3 wordt „2.1.2.4" vervangen door „2.1.2.2".
— Punt „2.7.10" (Keuringsrapport) dat niet omgenummerd werd bij Richtlijn 90/628/EEG, wordt punt „2.7.1 1 ".

— De laatste zin van punt 2.7.11 wordt als volgt gelezen:

„Indien bij de voorwaartse verplaatsing van de proefpop de in punt 2.6.1 .3.2 voorgeschreven waarden
zijn overschreden, moet in het rapport worden vermeld of aan het gestelde in punt 2.6.1.4.1 is
voldaan ."

— Punt 2.8.3 wordt als volgt gelezen:

„2.8.3.

In de regel worden de maatregelen ter controle van de overeenstemming van de produktie vastge
steld conform de bepalingen van artikel 10 van Richtlijn 70/ 156/EEG ".

— Punt 2.8.3.1 wordt als volgt gelezen:

„2.8.3.1 .

In bijlage XVI bij deze richtlijn zijn bijzondere bepalingen opgenomen betreffende de uit te voeren
proeven en de frequentie daarvan ".

— De punten 2.8.3.2 tot en met 2.8.4.5 worden geschrapt.
— Punt 3.1.1 wordt als volgt gelezen:

„3.1.1 .

Met uitzondering van klapstoelen (als gedefinieerd in Richtlijn 76/ 115/EEG) en zitplaatsen die
uitsluitend bestemd zijn voor gebruik bij stilstaand voertuig moeten alle zitplaatsen van de in artikel
9 bedoelde voertuigen van de categorieën M en N (met uitzondering van voertuigen van de catego
rieën M2 en M3 die zowel voor stadsgebruik als voor staande passagiers zijn bestemd) zijn voorzien
van veiligheidsgordels of bevestigingssystemen die voldoen aan de eisen van deze richtlijn ".

— Punt 3.1.3 wordt als volgt gelezen :

„3.1.3.

„. . . de montage van een heupgordel van het type Br4m toegestaan,...". („B, Br3 of wordt
geschrapt ")
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— Na punt 3.1.9 worden de volgende vier nieuwe punten toegevoegd:

„3.1.10.

Iedere zitplaats die in bijlage XV is gemarkeerd met het symbool JH> moet worden uitgerust met een
driepuntsgordel, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

— direct voor de zitplaats bevindt zich een andere zitplaats of bevinden zich andere delen van het
voertuig die voldoen aan bijlage III, aanhangsel 1 , punt 3.5, van Richtlijn 74/408/EEG, of
— wanneer het voertuig in beweging is kan geen enkel deel van het voertuig in de referentiezone
komen , of

— delen van het voertuig die zich in de genoemde referentiezone bevinden voldoen aan de eisen
van aanhangsel 6 van bijlage III van Richtlijn 74/408/EEG,

in welk geval een heupgordel van een in bijlage XV gespecificeerd type volstaat.

3.1.1 1 .

Tenzij anders bepaald in punt 3.1.12 dient bij iedere passagierszitplaats met airbag een waarschuwing
te worden aangebracht tegen het gebruik van een naar achteren gericht bevestigingssysteem voor
kinderen op die zitplaats. Deze waarschuwing in de vorm van een pictogram eventueel voorzien van
een verklarende tekst dient op duurzame wijze te worden aangebracht op een plaats die gemakkelijk
zichtbaar is voor een persoon die een naar achteren gericht bevestigingssysteem voor kinderen op de
zitplaats in kwestie wil aanbrengen. Een permanente vermelding dient te allen tijde zichtbaar te zijn
indien de waarschuwing niet zichtbaar is bij gesloten deur.

Figuur 1

Pictogram (voorbeeld)

3.1.12.

De bepalingen van punt 3.1.11 zijn niet van toepassing indien het voertuig is voorzien van een
mechanisme dat automatisch de aanwezigheid van een naar achteren gericht bevestigingssysteem
voor kinderen ontdekt en dat ervoor zorgt dat de airbag niet wordt opgeblazen wanneer een dergelijk
systeem is aangebracht.

3.1.13.

In het geval van zitplaatsen die voor gebruik bij stilstaand voertuig in andere richtingen kunnen
worden gedraaid of geplaatst, zijn de bepalingen van punt 3.1.1 alleen van toepassing bij richtingen
van de zitplaats die passen bij normaal gebruik van het voertuig rijdend over de weg overeenkomstig
deze richtlijn. Een daartoe strekkende aantekening dient in het inlichtingenformulier te worden
opgenomen .".

— Na punt 3.2.2.4 wordt het volgende nieuwe punt toegevoegd:
„3.2.2.5.

De technische diensten moeten, bij gesloten sluiting en onbezette zitplaats, nagaan :

— of de eventuele speling in de gordel niet verhindert dat bevestigingssystemen voor kinderen
volgens de aanwijzingen van de fabrikant kunnen worden aangebracht; en

— of in het geval van driepuntsgordels een spanning van ten minste 50 N in de heupriem van de
gordel kan worden opgewekt door het diagonale gedeelte van de gordel te spannen ".
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— De volgende drie nieuwe punten worden toegevoegd:

„4.

Aanvraag van de EEG-goedkeuring van een type voertuig wat betreft de installatie van de
veiligheidsgordels en bevestigingssystemen

4.1 .

De in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 70/ 156/EEG bedoelde aanvraag van de EEG-goedkeuring van
een type voertuig wat betreft de installatie van de veiligheidsgordels en bevestigingssystemen moet
worden ingediend door de voertuigfabrikant.

4.2.

Een model van het inlichtingenformulier is opgenomen in aanhangsel 2 van bijlage II.

4.3.

Een voor het te keuren type representatief voertuig moet ter beschikking worden gesteld van de met
de goedkeuringsproeven belaste technische dienst.

5.

Verlening van de EEG-typegoedkeuring

5.1 .

Indien aan de relevante bepalingen is voldaan, dient overeenkomstig artikel 4, lid 3, en, voor zover
van toepassing, artikel 4, lid 4, van Richtlijn 70/ 156/EEG de EEG-typegoedkeuring te worden
verleend.

5.2.

Een model van het EEG-typegoedkeuringsformulier is opgenomen in:

5.2.1 .

bijlage II, aanhangsel 3, voor aanvragen als bedoeld in punt 2.1 ;

5.2.2.

bijlage II, aanhangsel 4, voor aanvragen als bedoeld in punt 4.

5.3.

Elk goedgekeurd type veiligheidsgordel of bevestigingssysteem en elk goedgekeurd type voertuig
krijgt een goedkeuringsnummer overeenkomstig bijlage VII van Richtlijn 70/156/EEG. De
betrokken Lid-Staat mag dit nummer niet nogmaals aan een ander type veiligheidsgordel óf bevesti
gingssysteem of een ander type voertuig toekennen.

6.

Wijziging van het type en wijziging van de goedkeuring

6.1 .

Bij wijziging van het overeenkomstig deze richtlijn goedgekeurde type voertuig of type veiligheids
gordel of bevestigingssysteem zijn de bepalingen van artikel 5 van Richtlijn 70/156/EEG van toepas
sing ".

Bijlage II wordt vervangen door de volgende bijlage II:

BIJLAGE II

DOCUMENTATIE TYPEGOEDKEURING

Aanhangsel 1

Inlichtingenformuher nr. ...
ten behoeve van de EEG-typegoedkeuring van veiligheidsgordels
en bevestigingssystemen als onderdelen (Richtlijn 77/541 /EEG),
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/36/EG

Onderstaande gegevens, voor zover van toepassing, moeten in drievoud worden verstrekt en dienen vergezeld te
gaan van een inhoudsopgave. Eventuele tekeningen moeten op een passende schaal met voldoende details in
formaat A4 of tot op dat formaat gevouwen, worden ingediend. Op eventuele foto's moeten voldoende details
zijn te zien.
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Indien de systemen, onderdelen en technische eenheden elektronisch gestuurde functies hebben, dienen gege
vens over de prestaties te worden verschaft.
0.

Algemene gegevens

0.1 .

Merk (firmanaam):

0.2.

Type en algemene handelsbenaming(en):

0.5.

Naam en adres van de fabrikant:

0.7.

In het geval van onderdelen en technische eenheden, plaats en wijze van aanbrenging van het
EEG-goedkeuringsmerk:

0.8.

Adres(sen) van de assemblagefabrieken):

1.

Lijst van voertuigen waarvoor de inrichting is bestemd (voor zover van toepassing)

2.

Beschrijving van de inrichting

2.1 .

Veiligheidsgordel

2.1.1 .

Configuratie van de veiligheidsgordel (tweepuntsgordel, driepuntsgordel, statisch, automatisch):

2.1.2.

Gegevens betreffende de gordelbanden (materiaal, afmetingen en kleur):

2.1.3.

Type oprolmechanisme (overeenkomstig punt 1.1.3.2.2 van bijlage III bij Richtlijn 77/541 /EEG):

2.1.3.1 .

Gegevens omtrent aanvullende functies, indien van toepassing:

2.1.4.

Tekeningen van de niet-buigzame delen (als bedoeld in punt 1.2.1 van bijlage I bij Richtlijn
77/541 / EEG):

2.1.5.

2.1.6.

Schema van de veiligheidsgordel, waarmee de niet-buigzame delen kunnen worden geïdentificeerd
en gelokaliseerd:

Montagevoorschriften waaruit onder meer blijkt hoe het oprolmechanisme en de sensor moeten
worden geïnstalleerd:

2.1.7.

2.1.8.

Indien een verstelinrichting voor de gordelhoogte aanwezig is, dient te worden vermeld of deze als
onderdeel van de gordel wordt beschouwd:

Bij gordels met voorspaninrichting of -systeem dient een volledige technische beschrijving van de
constructie en werking ervan te worden gegeven, met inbegrip van de impactsensor, waaruit de wijze
van activering en de eventueel noodzakelijke methoden ter voorkoming van onbedoelde activering
blijken:

2.2.

Bevestigingssysteem

In aanvulling op de in punt 2.1 bedoelde gegevens:

2.2.1 .

Tekeningen van de relevante delen van de voertuigconstructie en eventuele versterkingen van de
zitplaatsverankering:

2.2.2.

Tekeningen van de zitplaats, waarop de constructie, het verstelsysteem en de bevestigingselementen
staan aangegeven, met vermelding van de gebruikte materialen:

2.2.3.

Tekening of foto van het geïnstalleerde bevestigingssysteem:

Datum, bestand

Nr. L 178/24
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Aanhangsel 2
Inlichtingenformulier nr. ...
conform bijlage I van Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad (')
ten behoeve van de EEG-typegoedkeuring van een voertuig wat betreft
de veiligheidsgordels en bevestigingssystemen (Richtlijn 77/541 /EEG),
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn .../.. ./EG

Onderstaande gegevens, voor zover van toepassing, moeten in drievoud worden verstrekt en dienen vergezeld te
gaan van een inhoudsopgave. Eventuele tekeningen moeten op een passende schaal met voldoende details in
formaat A4 of tot op dat formaat gevouwen, worden ingediend. Op eventuele foto's moeten voldoende details
zijn te zien .

Indien de systemen, onderdelen en technische eenheden elektronisch gestuurde functies hebben, dienen gege
vens over de prestaties te worden verschaft.
0.

Algemene gegevens

0.1 .

Merk (firmanaam):

0.2.

Type en algemene handelsbenaming(en):

0.3.

Middel tot identificatie van het type, indien het op het voertuig is aangegeven (b):

0.3.1 .

Plaats van het merkteken:

0.4.

Categorie waartoe het voertuig behoort (c):

0.5.

Naam en adres van de fabrikant:

0.8.

Adres(sen) van de assemblagefabriek(en):

1.

Algemene bouwwijze van het voertuig

1.1 .

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

9.

Carrosserie

9.10.3.

Zitplaatsen

9.10.3.1 .

Aantal :

9.10.3.2.

Plaats en opstelling:

9.10.3.2.1 . Zitplaatsen die uitsluitend zijn bestemd voor gebruik bij stilstaand voertuig:
9.10.3.4.

Kenmerken: Beschrijvingen en tekeningen van (')

9.10.3.4.1 . de zitplaatsen en hun bevestigingspunten:
9.10.3.4.2.

het verstelsysteem:

9.10.3.4.3. de wegklap- en vergrendelingssystemen:

9.10.3.4.4. de bevestigingspunten voor de veiligheidsgordels, indien aanwezig op de zitplaats:
9.12.

Veiligheidsgordels en/of andere bevestigingssystemen

9.12.1 .

Aantal en plaats van de veiligheidsgordels en bevestigingssystemen en van de zitplaatsen waarop
deze mogen worden aangebracht:

(*) De nummers van de punten en de voetnoten in dit inlichtingenformulier corresponderen met die in bijlage I bij Richtlijn
70/ 156/ EEG .

Punten die niet relevant zijn voor deze richtlijn, zijn weggelaten .

(') In plaats van de in punt 9.10.3.4 verlangde informatie mag, indien beschikbaar, ook het goedkeuringsnummer worden

vermeld. Indien dit nummer niet beschikbaar is, gelieve het relevante keuringsrapport, als omschreven in Richtlijn 74/408/
EEG, bij te voegen.
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Volledig
EEG-typegoed
keuringsmerk

Eerste rij
zitplaatsen

Variant (indien van
toepassing)

Nr. L 178 /25

Verstelinrichting
gordelhoogte
(ja/nee/facultatief)

R
M

L

Tweede rij
zitplaatsen (2)

R
M

L

(R = rechterzitplaats, M = middenzitplaats, L = linkerzitplaats)

9.12.2.

Aard en plaats van aanvullende bevestigingssystemen (ja/nee/facultatief):
Airbag vóór de
zitplaats

Eerste rij
zitplaatsen

Airbag naast de
zitplaats

Voorspaninrichting
voor de gordel

R
M

L

Tweede rij
zitplaatsen (2)

R
M

L

(R = rechterzitplaats, M = middenzitplaats, L = linkerzitplaats)

9.12.3.

Aantal en plaats van de bevestigingspunten voor veiligheidsgordels en bewijs dat deze aan Richtlijn
76/115/EEG voldoen (b.v. EEG-typegoedkeuringsnummer of keuringsrapport):
Datum, bestand

(2) De tabel mag naar behoefte worden uitgebreid, indien de voertuigen over meer dan twee rijen zitplaatsen beschikken of over
meer dan drie zitplaatsen per rij.
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Aanhangsel 3
MODEL

(maximumformaat: A4 (210 x 297 mm))
EEG-TYPEGOEDKEURINGSFORMULIER

Dienststempel

Mededeling betreffende:
goedkeuring ('),
uitbreiding van de goedkeuring ('),
weigering van de goedkeuring ('),
intrekking van de goedkeuring ('),

—
—
—
—

van een type voertuig/onderdeel/technische eenheid (') met betrekking tot Richtlijn .../.. ./EEG, laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn .../.. ./EG.
Goedkeuringsnummer:
Reden voor uitbreiding:
DEEL I

0.1 .

Merk (firmanaam):

0.2.

Type en algemene handelsbenaming(en):

0.3.

Middel tot identificatie van het type, indien het op het voertuig is aangegeven (') (2):

0.3.1 .

Plaats van het merkteken :

0.4.

Categorie waartoe het voertuig behoort (') (3):

0.5.

Naam en adres van de fabrikant:

0.7.

In het geval van onderdelen en technische eenheden, plaats en wijze van aanbrenging van het
EEG-goedkeuringsmerk:

0.8 .

Adres(sen) van de assemblagefabriek(en):

DEEL II

1.

Aanvullende gegevens (in voorkomend geval): zie addendum.

2.

Met de keuring belaste technische dienst:

3.

Datum van het keuringsrapport:

4.

Nummer van het keuringsrapport:

5.

Eventuele opmerkingen: zie addendum.

6.

Plaats :

7.

Datum :

8.

Handtekening:

9.

De inhoudsopgave bij het informatiepakket, dat bewaard wordt door de goedkeuringsinstantie en op
verzoek te verkrijgen is, is als bijlage opgenomen.

(') Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Indien de middelen tot identificatie van het type tekens bevatten die niet van betekenis zijn voor de beschrijving van het type
voertuig, technische eenheid of onderdeel waarop dit goedkeuringsformulier betrekking heeft, moeten dergelijke tekens op
het formulier worden weergegeven door het symbool „?" (bij voorbeeld ABC??123??).
(3) Als gedefinieerd in bijlage II, deel A, bij Richtlijn 70/ 156/EEG.
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Addendum bij EEG-typegoedkeuringsformulier nr. . . .
met betrekking tot de typegoedkeuring van veiligheidsgordels en bevestigingssystemen als onderdelen, gelet op
Richtlijn 77/541 /EEG, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn .../.../'EG
1.

Aanvullende inlichtingen

1.1 .

Configuratie:
(Gebruik de in de punten 1.3 en 1.4 van bijlage III voorgeschreven symbolen en merktekens.
Vermeld voor zover van toepassing ook aanvullende kenmerken, zoals verstelinrichtingen voor de
gordelhoogte, voorspaninrichtingen, enz.)

1.2.

Voertuigen waarvoor de inrichting is bestemd:

1.3.

Plaats van montage op het voertuig:

5.

Opmerkingen:

Nr. L 178/28
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Aanhangsel 4
MODEL

(maximumformaat: A4 (210 x 297 mm))
EEG-TYPEGOEDKEURINGSFORMULIER

Dienststempel

Mededeling betreffende:
— goedkeuring ('),
— uitbreiding van de goedkeuring ('),
— weigering van de goedkeuring ('),
— intrekking van de goedkeuring ('),

van een type voertuig/onderdeel/technische eenheid (') met betrekking tot Richtlijn .../.. ./EEG, laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn .../.. ./EG.
Goedkeuringsnummer:

Reden voor uitbreiding:
DEEL I

0.1 .

Merk (firmanaam):

0.2.

Type en algemene handelsbenaming(en):

0.3.

Middel tot identificatie van het type, indien het op het voertuig is aangegeven (') (2):

0.3.1 .

Plaats van het merkteken :

0.4.

Categorie waartoe het voertuig behoort (') (3):

0.5.

Naam en adres van de fabrikant:

0.7.

In het geval van onderdelen en technische eenheden, plaats en wijze van aanbrenging van het
EEG-goedkeuringsmerk:

0.8.

Adres(sen) van de assemblagefabriek(en):

DEEL II

1.

Aanvullende gegevens (in voorkomend geval): zie addendum.

2.

Met de keuring belaste technische dienst:

3.

Datum van het keuringsrapport:

4.

Nummer van het keuringsrapport:

5.

Eventuele opmerkingen: zie addendum.

6.

Plaats :

7.

Datum :

8.

Handtekening:

9.

De inhoudsopgave bij het informatiepakket, dat bewaard wordt door de goedkeuringsinstantie en op
verzoek te verkrijgen is, is als bijlage opgenomen.

(') Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Indien de middelen tot identificatie van het type tekens bevatten die niet van betekenis zijn voor de beschrijving van het type
voertuig, technische eenheid of onderdeel waarop dit goedkeuringsformulier betrekking heeft, moeten dergelijke tekens op
het formulier worden weergegeven door het symbool „?" (bij voorbeeld ABCPP123??).
(3) Als gedefinieerd in bijlage II, deel A, bij Richtlijn 70/ 156 /EEG.
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Addendum bij EEG-typegoedkeuringsformulier nr. ...
met betrekking tot de goedkeuring van een type voertuig gelet op Richtlijn 77/541 /EEG, laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn .../.. ./EG
1.

Aanvullende inlichtingen

1.1 .

Aanduiding van de veiligheidsgordels of bevestigingssystemen die op het voertuig mogen worden
gemonteerd

1.1.1 .

Merk:

1 .1 .2.

Typegoedkeuringsmerkteken:

1.1.3.

Plaats van montage op het voertuig:

1.2.

Bevestigingspunten voor veiligheidsgordels:

1.2.1 .

Typegoedkeuringsnummer:

1.3.

Zitplaatsen :

1.3.1 .

Typegoedkeuringsnummer, voor zover beschikbaar:

5.

Opmerkingen:

"

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:
— Punt 1.1.2 wordt als volgt gelezen :

„ 1.1.2. dicht bij de rechthoek het „basisgoedkeuringsnummer", dat overeenkomt met het vierde deel van het in
bijlage VII van Richlijn 70/ 156/EEG bedoelde typegoedkeuringsnummer, voorafgegaan door twee cijfers

ter aanduiding van het volgnummer dat is toegekend aan de meest recente wijziging van Richtlijn

77/541 /EEG op de datum waarop de EEG-typegoedkeuring voor onderdelen werd verleend. Voor de
onderhavige richtlijn is het volgnummer 04."

— In de vier schema's van punt 2 wordt „2439" vervangen door »04 2439".

— In de punten 2.1 , 2.2, 2.3 en 2.4 worden de woorden „onder nummer 2439" vervangen door „op basis van deze
richtlijn (04) met als basisgoedkeuringsnummer 2439".
— De opmerking aan het einde van bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

„Het basisgoedkeuringsnummer en het (de) symbool (symbolen) moeten in de nabijheid van de rechthoek
worden geplaatst

Bijlage XV (zie Richtlijn 90/628/EEG) wordt als volgt gewijzigd:
De tabel en de opmerkingen worden vervangen door:

betreft

referentiezone bevindt

betreft

Punten 3.1.8 & 9: Heupgordel vereist Punt 3.1.7: Heupgordel toegestaan lointen 3.1.8 & 9: Heupgordel vereist
indien het kwetsbare zitplaatsen indien de voorruit zich buiten de indien het kwetsbare zitplaatsen

bestuurder

referentiezone bevindt en voor de betreft

betreft

Geen

Geen

Europese Gemeenschappen

Opmerking: In alle gevallen mag een gordel van het type S worden aangebracht in plaats van type A of B, mits de gebruikte bevestigingspunten aan Richtlijn 76/ 1 15/EEG voldoen ".

oprolmcchanismc met noodvcrgrendcling met meervoudige gevoeligheid .
oprolmcchanismc met automatische vergrendeling.
oprolmcchanismc met noodvergrendeling.
met verhoogde aansprcekdrempel (zie bijlage I, punt 1.8.3 - 1.8.5).

r: oprolmcchanismc .

referentiezone bevindt

Punt 3.1.7: Heupgordel toegestaan Punten 3.1.8 & 9: Heupgordel vereist Punt 3.1.7: Heupgordel toegestaan Punten 3.1.8 & 9: Heupgordel vereist
indien de voorruit zich buiten de indien het kwetsbare zitplaatsen indien de voorruit zich buiten de indien het kwetsbare zitplaatsen

A: dricpuntsgordel (heupgordel en diagonale gordel).
B: twccpuntsgordcl (heupgordcl).

N.,

B, Br3 , Br4m, Br4Nm of A, Ar4m , B, Br3, Br4m, Br4Nm of geen #
Ar4Nm *

B, Br3, Br4m, Br4Nm of A, Ar4m, B, Br3, Br4m , Br4Nm of geen #

Ar4Nm *

N2

B, Br3, Br4m, Br4Nm of A, Ar4m , B, Br3, Br4m, Br4Nm of geen #
Ar4Nm *

Ar4m , Ar4Nm

de

N,

van

B, Br3, Br4m , Br4Nm of geen #

Heupgordel toegestaan onder de Heupgordel toegestaan onder de Heupgordel toegestaan onder de Heupgordel toegestaan onder de
voorwaarden van punt 3.1.10
voorwaarden van punt 3.1.10
voorwaarden van punt 3.1.10

voorwaarden van punt 3.1.10

Br3, Br4m, Br4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm

B, Br3, Br4m

Publikatieblad

M,

Br3 , Br4m, Br4Nm of Ar4m ,
Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm of Ar4m,
Ar4Nm Jê

Br3, Br4m , Br4Nm of Ar4m,
Ar4Nm 3€

Br3, Br4m, Br4Nm of Ar4m,

M2 > 3,5 t

Ar4Nm TC

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m , Ar4Nm

grenst

B, Br3, Br4m

Niet voor

Naar achteren gerichte
zitplaatsen

I

m:
3:
4:
N:

B, Br3, Br4m of A, Ar4m *

Voor

Punt 3.1.3 : Heupgordel toegestaan Punt 3.1.7: Heupgordel toegestaan
indien de zitplaats zich ín het indien de voorruit zich buiten de
midden bevindt of aan een gangpad referentiezone bevindt

Ar4m , Br4mH

Niet voor

Midden

NL

M2 < 3,5 t

Ar4m

Voor

Zijkant

|

M,

categorie

Voertuig

Naar voren gerichte zitplaatsen

Overzicht van minimumeisen betreffende vciligheidsgordels en oprolmechanismen

BIJLAGE XV
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II

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

CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE
REGERINGEN DER LID-STATEN

BESLUIT

VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID
STATEN

van 8 juli 1996

houdende benoeming van een rechter bij het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen
(96/429/Euratom, EGKS, EG)
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN
VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEEN

benoemd voor het nog resterende gedeelte van diens
mandaat,

SCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 167,

BESLUITEN :

Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op
artikel 32 ter,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op
artikel 139,

Overwegende dat krachtens artikel 7 van het Protocol
betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschap en de overeenkomstige bepa

lingen van de Protocollen betreffende de Statuten van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie en ingevolge het overlijden van de heer
Fernand Schockweiler, een rechter dient te worden

Voor de periode tot en met 6 oktober 1997 wordt met
ingang van 11 juli 1996 tot rechter bij het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen benoemd: de
heer Romain Schintgen .
Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 8 juli 1996.
De Voorzitter

R. QUINN
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BESLUIT
VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID

STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

van 8 juli 1996

houdende benoeming van een lid van het Gerecht van eerste aanleg van de Euro
pese Gemeenschappen

(96/430/Euratom, EGKS, EG)
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN
VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEEN

SCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 168 A,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op

Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie, een rechter dient te worden benoemd voor
het gedeelte van het mandaat van de heer Romain
Schintgen dat nog moet worden vervuld en dat loopt tot
en met 31 augustus 1998 ,
BESLUITEN :

artikel 32 D,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op

Artikel 1

Gelet op Besluit 88/591 /EGKS, EEG, Euratom van de

Voor de periode tot en met 31 augustus 1998 wordt met
ingang van 1 1 juli 1996 de heer Mare Jaeger benoemd tot
rechter bij het Gerecht van eerste aanleg.

Raad van 24 oktober 1988 tot instelling van een Gerecht
van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen,

Artikel 2

artikel 140 A,

Overwegende dat de heer Romain Schintgen, rechter bij
het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeen

schappen, bij besluit van heden benoemd is tot rechter bij
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen;
Overwegende dat krachtens artikel 7 en 44 van het
Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie

van de Europese Gemeenschap en de overeenkomstige
bepalingen van de Protocollen betreffende de Statuten van
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 8 juli 1996.
De Voorzitter

R. QUINN

