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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1654/96 VAN DE COMMISSIE
van 19 augustus 1996

inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

mijnen en -voorwaarden en de procedure die moet
worden gevolgd om de aan de levering verbonden kosten
te bepalen, dienen te worden vastgesteld,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van
27 juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het
beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter
ondersteuning van de voedselzekerheid (]) en met name
op artikel 24, lid 1 , onder b),
Overwegende dat bij deze verordening de lijst van de voor
voedselhulp in aanmerking komende landen en organisa
ties en de algemene criteria voor het vervoer van de voed
selhulp na het fob-stadium zijn vastgesteld;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp worden
in de Gemeenschap plantaardige olie beschikbaar gesteld
voor levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden
met inachtneming van Verordening (EEG) nr. 2200/87 en
de in de bijlage vermelde voorwaarden. De levering wordt
toegewezen via aanbesteding.

Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel
hulp, aan bepaalde begunstigden plantaardige olie heeft
toegewezen;

De opdrachtnemer wordt geacht kennis te hebben
genomen van alle geldende algemene en bijzondere voor
waarden. Elk ander in zijn offerte gemaakte beding of
voorbehoud is nietig.

Overwegende dat dit produkt moet worden geleverd over
eenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG)
nr. 2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vast

Artikel 2

stelling van algemene voorschriften voor de beschikbaar
stelling in de Gemeenschap van produkten voor levering
als communautaire voedselhulp (2), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 790/91 (3); dat met name de leveringster

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, 19 augustus 1996.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 166 van 5. 7. 1996, blz. 1 .
(2) PB nr. L 204 van 25. 7. 1987, blz. 1 .

h) PB nr. L 81 van 28. 3. 1991 , blz. 108.
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BIJLAGE

PARTIJ A

1 . Maatregel nr. ('): 1060/95
2. Programma: 1995

3. Begunstigde (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, (tel.: (31-70) 330 57 57; telefax:
364 17 01 ; telex: 30960 EURON NL)
4. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen
5. Plaats of land van bestemming: Haïti

6. Beschikbaar te stellen produkt: geraffineerde koolzaadolie
7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) (7): zie PB nr. C 1 1 4 van 29. 4. 1 991 , blz. 1 (IIIA.l .a))
8 . Totale hoeveelheid (ton): 240
9. Aantal partijen: 1

10. Verpakking en opschriften 0 (6): zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (IILA.2.1 , IIIA.2.3 en IIIA.3)
Blikken van 5 liter, zonder kartonnen schotten

Voor de opschriften te gebruiken taal: Frans
1 1 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt: beschikbaarstelling van in de Gemeenschap gepro
duceerde geraffineerde koolzaadolie die niet is vervaardigd en/of verpakt in het kader van actieve ver
edeling

12. Leveringsconditie: franco laadhaven
13. Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven: —
15. Loshaven : —

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven: —
17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven: 30. 9 — 20. 10. 1996
18 . Uiterste datum voor de levering: —

19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten: inschrijving

20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes: 3. 9. 1996 om 12.00
uur (plaatselijke tijd Brussel)
21 . Bij tweede inschrijving:

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 1 7. 9. 1 996 om 1 2.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven: 14. 10 — 3. 11 . 1996
c) uiterste datum voor de levering: —

22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 15 ecu per ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid: 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu
24. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden ('): Afdeling Voedselhulp,
ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel
(telex: 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04)
25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4): —
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Voetnoten

(') Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald.

(2) Degene aan wie is gegund neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde om na te gaan
welke documenten voor de verzending zijn vereist.
(3) Degene aan wie is gegund bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin
wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen
niet zijn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan
jodium 131 worden vermeld.

(4) Het bepaalde in artikel 7, lid 3, onder g), van Verordening (EEG) nr. 2200/87 geldt niet voor de indiening
van de offertes .

(*) De goederen worden verscheept in containers van 20 voet op de condities FCL/FCL (elke container moet
een netto-inhoud van 15 ton hebben).
De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laad
haven. De begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het
weghalen .

Artikel 13, punt 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2200/87 is niet van toepassing.
Degene aan wie is gegund overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een lijst met de
volledige inhoud van elke container, met opgave van het aantal blikken per verladingsnummer zoals
aangegeven in het bericht van inschrijving. De leverancier zet de kartons op zodanige manier vast in de
containers dat eventuele lege ruimten zijn opgevuld; hij snoert de laatste rij kartons met speciale riemen
vast .

Degene aan wie is gegund moet elke container afsluiten met een genummerd slot (Sysko locktainer 1 80
seal), waarvan het nummer moet worden medegedeeld aan de expediteur van de begunstigde.

(6) In afwijking van PB nr. C 114 wordt de tekst van punt IIIA3.c) gelezen: „de vermelding „Europese
Gemeenschap"".

f) De leverancier bezorgt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering een gezondheids
certificaat.
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VERORDENING (EG) Nr. 1655/96 VAN DE COMMISSIE
van 19 augustus 1996

inzake de levering van granen als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

mijnen en -voorwaarden en de procedure die moet
worden gevolgd om de aan de levering verbonden kosten
te bepalen, dienen te worden vastgesteld,

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van
27 juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter
ondersteuning van de voedselzekerheid (') en met name

Artikel 1

op artikel 24, lid 1 , onder b),
Overwegende dat bij deze verordening de lijst van de voor
voedselhulp in aanmerking komende landen en organisa
ties en de algemene criteria voor het vervoer van de voed
selhulp na het fob-stadium zijn vastgesteld;
Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel
hulp, aan bepaalde begunstigden graan heeft toegewezen;
Overwegende dat dit produkt moet worden geleverd over
eenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG)

In het kader van de communautaire voedselhulp worden
in de Gemeenschap granen beschikbaar gesteld voor
levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden met
inachtneming van Verordening (EEG) nr. 2200/87 en de
in de bijlage vermelde voorwaarden . De levering wordt
toegewezen via aanbesteding.

nr. 2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vast

De opdrachtnemer wordt geacht kennis te hebben
genomen van alle geldende algemene en bijzondere voor
waarden . Elk ander in zijn offerte gemaakte beding of
voorbehoud is nietig.
Artikel 2

stelling van algemene voorschriften voor de beschikbaar
stelling in de Gemeenschap van produkten voor levering

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende

als communautaire voedselhulp (2), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 790/91 (3); dat met name de leveringster

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, 19 augustus 1996.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 166 van 5. 7. 1996, blz. 1 .
(2) PB nr. L 204 van 25. 7. 1987, blz. 1 .

3 PB nr. L 81 van 28 . 3. 1991 , blz. 108 .
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BIJLAGE
PARTIJ A

1 . Maatregel nr. ('): 1057/95
2. Programma: 1995

3. Begunstigde (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag (tel.: (31-70) 330 57 57; telefax 364 17 01 ;
telex : 30960 EURON NL)

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde ("): door de begunstigde aan te wijzen
5. Plaats of land van bestemming : Haïti

6. Beschikbaar te stellen produkt: volwitte rijst (produktcode 1006 30 96 900, 1006 30 98 900)
7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) Q: zie PB nr. C 1 14 van 29 . 4. 1991 , blz. 1 (ILA.li)
8 . Totale hoeveelheid (ton): 1 530

9. Aantal partijen : 1

10. Verpakking en opschriften (5) ( 6 ) (8) (9): zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (IIA.2 .C en IIA.3)
Voor de opschriften te gebruiken taal : Frans

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt: op de markt van de Gemeenschap
12. Leveringsconditie: franco laadhaven
13 . Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven : —
15 . Loshaven : —

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven: —
17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 23 . 9 — 13. 10 . 1996
18 . Uiterste datum voor de levering: —
19 . Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes: 3. 9. 1996 om 12.00
uur (plaatselijke tijd Brussel)
21 . Bij tweede inschrijving

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 17. 9. 1996 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 7 — 27. 10. 1996
c) uiterste datum voor de levering: —
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 ecu per ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid: 1 0 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu
24. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden ('): Afdeling Voedselhulp,
ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel
(telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4): restitutie toepasselijk op 30. 8 . 1996, vast
gesteld bij Verordening (EG) nr. 1495/96 van de Commissie (PB nr. L 189 van 30. 7. 1996, blz. 54)
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PARTIJ B

1 . Maatregel nr. ('): 1058 /95
2. Programma: 1995

3. Begunstigde (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag (tel.: (31-70) 330 57 57; telefax:
364 17 01 ; telex: 30960 EURON NL)

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde ("): door de begunstigde aan te wijzen
5. Plaats of land van bestemming: Haïti
6. Beschikbaar te stellen produkt: havervlokken

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) f): zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (II.B.l.e)
8 . Totale hoeveelheid (ton): 96
9. Aantal partijen : 1

10. Verpakking en opschriften (*) (8) (*) (10): zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (II.B.2.f) en II.B.3)
Voor de opschriften te gebruiken taal : Frans

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt: op de markt van de Gemeenschap
12. Leveringsconditie: franco laadhaven
13 . Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven : —
15. Loshaven : —

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —

17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 23 . 9 — 13 . 10 . 1996
18 . Uiterste datum voor de levering : —

19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten: inschrijving
20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes: 3. 9. 1996 om 12.00
uur (plaatselijke tijd Brussel)
21 . Bij tweede inschrijving:

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 17. 9. 1996 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 7 — 27. 10 . 1996
c) uiterste datum voor de levering: —
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 ecu per ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid: 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu
24. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden ('): Afdeling Voedselhulp,
ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel
(telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4): restitutie toepasselijk op 30. 8 . 1996, vast
gesteld bij Verordening (EG) nr. 1495/96 van de Commissie (PB nr. L 189 van 30. 7. 1996, blz. 54)
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PARTIJ C

1 . Maatregel nr. ('): 1059/95
2. Programma: 1995

3. Begunstigde (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag (tel.: (31-70) 330 57 57; telefax
364 17 01 ; telex 30960 EURON NL)

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde ("): door de begunstigde aan te wijzen
5. Plaats of land van bestemming: Haiti
6. Beschikbaar te stellen produkt: meel van zachte tarwe

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) Q: zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (II.B.l.a))
8 . Totale hoeveelheid (ton ): 360
9. Aantal partijen : 1

10. Verpakking en opschriften (5) (6) (8) (9): zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (II.B.2.d) en II.B.3)
Voor de opschriften te gebruiken taal : Frans

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt: op de markt van de Gemeenschap
12. Leveringsconditie: franco laadhaven
13 . Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven : —
15 . Loshaven : —

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —

17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 23 . 9 — 13. 10 . 1996
18 . Uiterste datum voor de levering: —

19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten: inschrijving
20 . Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes: 3. 9. 1996 om 12.00
uur (plaatselijke tijd Brussel)
21 . Bij tweede inschrijving:

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 17. 9. 1996 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 7 — 27. 10 . 1996
c) uiterste datum voor de levering: —
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 ecu per ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid: 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu

24. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden ('): Afdeling Voedselhulp,
ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel
(telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04)
25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4): restitutie toepasselijk op 30. 8 . 1996, vast
gesteld bij Verordening (EG) nr. 1495/96 van de Commissie (PB nr. L 189 van 30. 7. 1996, blz. 54)

Nr. L 210/7
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Voetnoten

(') Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald.

(2) Degene aan wie is gegund neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde om na te gaan
welke documenten voor de verzending zijn vereist.

(3) Degene aan wie is gegund bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin
wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen
niet zijn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan
jodium 131 worden vermeld.

(4) Verordening (EEG) nr. 2330/87 van de Commissie (PB nr. L 210 van 1 . 8 . 1987, blz. 56), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2226/89 (PB nr. L 214 van 25. 7. 1989, blz. 10), is van toepassing voor de
restitutie bij uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is
vermeld in punt 25 van deze bijlage.
Het bedrag van de restitutie wordt in nationale valuta omgerekend met de landbouwomrekeningskoers
die van toepassing is op de dag waarop de douaneformaliteiten voor uitvoer worden vervuld. Het bepaalde
in de artikelen 13 tot en met 17 van Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de Commissie (PB nr. L 108 van
1 . 5. 1993, blz. 106), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1482/96 (PB nr. L 188 van 27. 7. 1996,
blz. 22), is niet van toepassing op dit bedrag.

I5) Zie de tweede wijziging van de mededeling van de Commisie met betrekking tot de kenmerken van de
als communautaire voedselhulp te leveren produkten in PB nr. C 135 van 26. 5. 1992, blz. 20 .
(6) De goederen worden verscheept in containers van 20 voet op de condities FCL/FCL (partijen B en C:
elke container moet een netto-inhoud van 12 ton (partij B) en 20 ton (partij C) hebben).

De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laad
haven . De begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het
weghalen van de containers uit de terminal. Artikel 13, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr.
2200/87 is niet van toepassing.

Degene aan wie is gegund overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een lijst met de
volledige inhoud van elke container, met opgave van het aantal zakken per verladingsnummer zoals
aangegeven in het bericht van inschrijving.

Degene aan wie is gegund moet elke container afsluiten met een genummerd slot (Sysko locktainer 180
seal), waarvan het nummer moet worden medegedeeld aan de expediteur van de begunstigde.
I7) De inschrijver legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering een plantengezond
heidscertificaat en voor de partijen A en C een bewijs van beroking voor. De lading moet vóór het
inladen worden gefumigeerd door fosfinegas.

(8) In afwijking van PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 , wordt de tekst van punt IIJ\.3. C ) of II.B.3.c) gelezen:
„de vermelding Europese Gemeenschap".

(') Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van
dezelfde kwaliteit als die waarin het produkt zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de vermel
ding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.

(10) Zie de vierde wijziging van de mededeling van de Commissie met betrekking tot de kenmerken van de
als communautaire voedselhulp te leveren produkten in PB nr. C 272 van 21 . 10. 1992, blz. 6.

(") De leverancier moet een afschrift van de originele factuur zenden naar Willis Corroon Scheuer, Postbus
1315, NL-1000 BH Amsterdam.
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VERORDENING (EG) Nr. 1656/96 VAN DE COMMISSIE
van 19 augustus 1996

inzake de levering van bijvoeding op basis van granen als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van
27 juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het
beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter
ondersteuning van de voedselzekerheid (') en met name
op artikel 24, lid 1 , onder b),
Overwegende dat bij deze verordening de lijst van de voor
voedselhulp in aanmerking komende landen en organisa
ties en de algemene criteria voor het vervoer van de voed
selhulp na het fob-stadium zijn vastgesteld;
Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel
hulp, aan bepaalde begunstigden bijvoeding op basis van
granen heeft toegewezen;
Overwegende dat dit produkt moet worden geleverd over
eenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG)
nr. 2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vast
stelling van algemene voorschriften voor de beschikbaar
stelling in de Gemeenschap van produkten voor levering
als communautaire voedselhulp (2), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 790/91 (3); dat met name de leveringster

mijnen en -voorwaarden en de procedure die moet
worden gevolgd om de aan de levering verbonden kosten
te bepalen, dienen te worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp worden
in de Gemeenschap granen beschikbaar gesteld voor
levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden met
inachtneming van Verordening (EEG) nr. 2200/87 en de
in de bijlage vermelde voorwaarden . De levering wordt
toegewezen via aanbesteding.
De opdrachtnemer wordt geacht kennis te hebben
genomen van alle geldende algemene en bijzondere voor
waarden . Elk ander in zijn offerte gemaakte beding of
voorbehoud is nietig.
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, 19 augustus 1996.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 166 van 5. 7. 1996, blz. 1 .
(2) PB nr. L 204 van 25. 7. 1987, blz. 1 .

3 PB nr. L 81 van 28 . 3. 1991 , blz . 108 .
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BIJLAGE
PARTIJ A

1 . Maatregel nr.('): 926/95 (Al ); 927/95 (A2)
2. Programma: 1995

3. Begunstigde (2): Solidaridad International, Glorieta de Quevedo 7, 6-D, E-28015 Madrid (tel .: (34-1 )
593 11 13; telefax: 448 44 69) / Oxfam Belgique, Raadstraat 39, B-1050 Brussel (tel.: (32-2) 512 99 90;
telefax: 511 89 19 (contactpersoon: de heer J.M. Biquet)
4. Vertegenwoordiger van de begunstigde: Croissant Rouge Sahraoui, 1 7 rue Ben M'Hidi Lardi, Oran,
Algérie (tel.: (213-6) 39 64 24; telefax: 33 10 65 (contactpersoon: de heer Bougoudour)
5. Plaats of land van bestemming : Algerije

6. Beschikbaar te stellen produkt: bijvoeding op basis van granen
7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) Q (8): zie PB nr. C 34 van 6. 2. 1993, blz. 3 (Il.C.l.b))
8 . Totale hoeveelheid (ton): 10

9. Aantal partijen: 1 in 2 delen (Al : 5 ton; A2: 5 ton)

10. Verpakking en opschriften (*) (6): zie PB nr. C 34 van 6. 2. 1993, blz. 3 (II.C.2.b) en II.C.3). Voor de
opschriften te gebruiken taal: Frans

1 1 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt: op de markt van de Gemeenschap
12. Leveringsconditie: franco loshaven — gelost
13 . Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven: —
15. Loshaven : Oran

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —

17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven bij toewijzing levering haven van versche
ping : 30 . 9 — 13 . 10 . 1996

18 . Uiterste datum voor de levering: 27. 10. 1996
19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten: inschrijving
20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes: 3. 9. 1996 om 12.00
uur (plaatselijke tijd Brussel)
21 . Bij tweede inschrijving:

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 17. 9. 1996 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
b) Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven bij toewijzing levering haven van verscheping: 14 —
27. 10 . 1996

c) uiterste datum voor de levering: 10. 11 . 1996
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 20 ecu per ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid: 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu
24. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden ('): Afdeling Voedselhulp,
ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel
(telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04)
25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4): restitutie toepasselijk op 30. 8 . 1996, vast
gesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1 , eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1222/94 van de
Commissie (PB nr. L 136 van 31 . 5. 1994, blz. 5)
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Voetnoten

(') Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald.

(2) Degene aan wie is gegund neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde om na te gaan
welke documenten voor de verzending zijn vereist.

(3) Degene aan wie is gegund bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin

wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen
niet zijn overschreden . Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan
jodium 131 worden vermeld.

(4) Verordening (EEG) nr. 2330/87 van de Commissie (PB nr. L 210 van 1 . 8 . 1987, blz. 56), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2226/89 (PB nr. L 214 van 25. 7. 1989, blz. 10), is van toepassing voor de
restitutie bij uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is
vermeld in punt 25 van deze bijlage.

Het bedrag van de restitutie wordt in nationale valuta omgerekend met de landbouwomrekeningskoers die
van toepassing is op de dag waarop de douaneformaliteiten voor uitvoer worden vervuld. Het bepaalde in
de artikelen 13 tot en met 17 van Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de Commissie (PB nr. L 108 van
1 . 5. 1993, blz. 106), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1482/96 (PB nr. L 188 van 27. 7. 1996,
blz . 22), is niet van toepassing op dit bedrag.
(s) Te leveren in eenmalige containers van 20 voet.

(6) In afwijking van Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 34 van 6 februari 1993, blad
zijde 9, wordt de tekst van punt II.C.2. b), eerste alinea, gelezen: „De bijvoeding wordt verpakt in aan
beide zijden dichtgelaste waterdichte zakjes, maximaal 1 kg, voldoende lang en voorzien van een sluiting
zodat zij na opening weer kunnen worden gesloten ".

I7) De inschrijver legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering een gezondheidscerti
ficaat voor.

(8) In afwijking van Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 34 van 6 februari 1993, blad
zijde 3, wordt de tekst van letter b), vierde alinea, gelezen: „In het produkt moet ook een eiwitrijk produkt,
zoals melk of sojaconcentraat, zijn verwerkt ".

Nr. L 210/ 12
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VERORDENING (EG) Nr. 1657/96 VAN DE COMMISSIE
van 19 augustus 1996

tot vaststelling van de hoeveelheden die aan de importeurs worden toegewezen
uit hoofde van de communautaire kwantitatieve contingenten die in 1997 op

bepaalde produkten van oorsprong uit de Volksrepubliek China van toepassing
zijn
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 520/94 van de Raad van 7
maart 1994 houdende de totstandbrenging van een
communautaire procedure voor het beheer van kwantita

tieve contingenten ('), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
138/96 (2), inzonderheid op de artikelen 9 en 13,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1 169/96 van de Commissie
van 18 juni 1996 tot vaststelling van een aantal bepa
lingen voor het beheer van de kwantitatieve contingenten
die in 1997 van toepassing zijn op bepaalde produkten
van oorsprong uit de Volksrepubliek China (3), inzonder

dat derhalve, bij de behandeling van deze aanvragen, op
de invoer van elke importeur in de referentieperiode,
uitgedrukt in hoeveelheid of in waarde, de in bijlage I
vermelde eenvormige verminderings-/vermeerderings
coëfficiënt dient te worden toegepast;

Overwegende dat uit de door de Lid-Staten medegedeelde
gegevens blijkt dat, voor de in bijlage II bij deze verorde
ning genoemde produkten, de totale hoeveelheid waar
voor de andere importeurs aanvragen hebben ingediend
het voor deze importeurs bestemde gedeelte van het
continent overschrijdt; dat derhalve, bij de behandeling
van deze aanvragen, op de door elke importeur gevraagde
hoeveelheid, waarvan het maximum in Verordening (EG)
nr. 1169/96 is vastgesteld, de in de genoemde bijlage II
vermelde eenvormige verminderingscoëficiënt moet
worden toegepast,

heid op artikel 6,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1169/96 het
voor respectievelijk de traditionele en de niet-traditionele
importeurs bestemde gedeelte van elk der betrokken
contingenten is vastgesteld, evenals de voorwaarden en
bepalingen voor de toewijzing van de beschikbare
hoeveelheden; dat de importeurs, overeenkomstig artikel 3
van Verordening (EG) nr. 1169/96, tussen 29 juni 1996 en
27 juli 1996, 15 uur Brusselse tijd, een aanvraag voor een

invoervergunning hebben kunnen indienen bij de
bevoegde nationale autoriteiten;

Overwegende dat de Commissie, overeenkomstig artikel 5
van Verordening (EG) nr. 1169/96, van de Lid-Staten
informatie heeft ontvangen betreffende het aantal

aanvragen

voor invoervergunningen

en

de

totale

hoeveelheid waarop deze betrekking hebben, alsmede
over de totale hoeveelheid die door de traditionele impor

teurs in de loop van de referentieperiode ( 1994) werd

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de in bijlage I bij deze verordening genoemde
produkten worden de door de traditionele importeurs op
regelmatige wijze ingediende aanvragen voor invoerver
gunningen door de bevoegde nationale autoriteiten inge
willigd voor de hoeveelheid of de waarde die resulteert uit
de toepassing van de in bijlage I voor elk contingent
vermelde verminderings-/vermeerderingscoëfficiënt op de
invoer van elke importeur in het jaar 1994.

Mocht de toepassing van dit kwantitatieve criterium tot de
toewijzing van een grotere hoeveelheid of waarde dan de
aangevraagde hoeveelheid of waarde leiden, dan wordt
slechts de gevraagde hoeveelheid of waarde toegewezen .

ingevoerd;

Overwegende dat de Commissie, aan de hand van deze
informatie, uniforme kwantitatieve criteria kan vaststellen

op grond waarvan de door de communautaire importeurs
ingediende vergunningaanvragen voor de kwantitatieve
contingenten voor 1997 door de bevoegde nationale auto
riteiten kunnen worden ingewilligd;

Overwegende dat uit de door de Lid-Staten medegedeelde
gegevens blijkt dat, wat de in bijlage I bij deze verorde
ning genoemde produkten betreft, de door de traditionele
importeurs gevraagde totale hoeveelheid het voor deze
importeurs bestemde deel van het contingent overschrijdt;
(') PB nr. L 66 van 10. 3. 1994, blz. 1 .
(2) PB nr. L 21 van 27. 1 . 1996, blz. 6.

3 PB nr. L 155 van 28 . 6 . 1996, blz. 5.

Artikel 2

Voor de in bijlage II bij deze verordening genoemde
produkten worden de door andere dan de traditionele
importeurs op regelmatige wijze ingediende aanvragen
voor invoervergunningen door de bevoegde nationale
autoriteiten ingewilligd voor de hoeveelheid of de waarde
die resulteert uit de toepassing van de in bijlage II voor
elk contingent vermelde verminderingscoëfficiënt op de
door de importeurs gevraagde hoeveelheid, binnen de bij
Verordening (EG) nr. 1169/96 vastgestelde grenzen .
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van har
bekendmaking in het
Gemeenschappen.

Publikatieblad van de

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

Gedaan te Brussel, 19 augustus 1996.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

Nr. L 210/ 13

Nr. L 210/ 14

(~NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

20 . 8 . 96

BIJLAGE I
VERMINDERINGS-/VERMEERDERINGSCOËFFICIËNT DIE OP

DE

INVOER

IN

1994

WORDT TOEGEPAST

(traditionele importeurs)

Omschrijving van de produkten

Schoeisel vallende onder GS/GN-codes

GS/GN-code

ex 6402 99 0
6403 51
6403 59

Verminderings-/
vermeerderingscoëfficiënt
-

5,43

%

+ 22,30 %

ex 6403 91 (')
ex 6403 99 (')

- 62,82 %

ex 6404 1 1 (>)

- 18,82 %

6404 19 10

+

6911 10

- 19,18

Keuken - en tafelgerei van keramische stoffen, andere dan
porcelein, vallende onder GS/GN-code

6912 00

- 18,16 %

Glaswerk voor tafel -, keuken -, of toiletgebruik, enz.,

7013

+

6,80 %

+

9,514%

Keuken- en tafelgerei, van porcelein, vallende onder

1,96 %
%

GS/GN-code

vallende onder GS/GN-code

Speelgoed vallende onder GS/GN-codes

9503 41

9503 49
9503 90

(') Uitgezonderd:

a) schoeisel ontworpen voor sportbeoefening, met een niet-geïnjecteerde zool, voorzien van of uitgerust met voorzie
ningen voor het bevestigen van punten, spijkertjes, klemmen, dwarsreepjes en dergelijke;
b) volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel : schoeisel met een cif-prijs per paar van 9 of meer ecu, voor spor
tieve bezigheden, voorzien van een gegoten zool — niet gespoten — bestaande uit één of meer lagen, vervaardigd uit
synthetische materialen, speciaal ontworpen om schokken als gevolg van verticale of zijwaartse bewegingen op te
vangen en met technische kenmerken zoals luchtdichte kussentjes gevuld met gas of vloeistoffen, met mechanische
bestanddelen die de schokken opvangen of neutraliseren, of met materialen zoals polymeren met een lage dichtheid .
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BIJLAGE II
VERMINDERINGSCOËFFICIÉNT DIE WORDT TOEGEPAST OP DE HOEVEELHEID/

WAARDE DIE WORDT GEVRAAGD BINNEN DE GRENZEN VAN DE BIJ VERORDENING
(EG) Nr. 11 69/96 VASTGESTELDE MAXIMALE HOEVEELHEDEN OF BEDRAGEN

(met-traditionele importeurs)

Omschrijving van de produkten

Schoeisel vallende onder GS/GN-codes

GS/GN-code

Verminderings

ex 6402 99 (')

- 17,17 %

6403 51
6403 59

coëfficiënt

- 92,13 %

ex 6403 91 (')
ex 6403 99 (')

- 73,58 %

ex 6404 1 1 f )

- 58,32 %

6404 19 10

- 19,12 %

6911 10

- 31,94 %

Keuken - en tafelgerei van keramische stoffen, andere dan
porcelein, vallende onder GS/GN-code

6912 00

- 47,09 %

Glaswerk voor tafel -, keuken -, of toiletgebruik, enz.,

7013

- 65,20 %

9503 41
9503 49

- 47,12 %

Keuken - en tafelgerei, van porcelein , vallende onder
GS/GN-code

vallende onder GS/GN-code

Speelgoed vallende onder GS/GN-codes

9503 90

(') Uitgezonderd :

a) schoeisel ontworpen voor sportbeoefening, met een niet-geïnjecteerde zool, voorzien van of uitgerust met voorzie
ningen voor het bevestigen van punten, spijkertjes, klemmen, dwarsreepjes en dergelijke;
b) volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel : schoeisel met een cif-prijs per paar van 9 of meer ecu, voor spor
tieve bezigheden, voorzien van een gegoten zool — niet gespoten — bestaande uit één of meer lagen, vervaardigd uit
synthetische materialen, speciaal ontworpen om schokken als gevolg van verticale of zijwaartse bewegingen op te
vangen en met technische kenmerken zoals luchtdichte kussentjes gevuld met gas of vloeistoffen, met mechanische
bestanddelen die de schokken opvangen of neutraliseren, of met materialen zoals polymeren met een lage dichtheid.
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VERORDENING (EG) Nr. 1658/96 VAN DE COMMISSIE
van 19 augustus 1996

tot wederinvoering van het preferentiële

douanerecht bij

invoer van

kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van
21 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de toepassing van preferentiële douanerechten bij
invoer van bepaalde produkten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 539/96 (2),
inzonderheid op artikel 5, lid 2, onder b),
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 4088/87 de
voorwaarden zijn vastgesteld voor de toepassing van een
preferentieel douanerecht op grootbloemige rozen, klein
bloemige rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veel
bloemige anjers (tros) binnen de tariefcontingenten die
jaarlijks worden geopend voor de invoer van verse snij
bloemen in de Gemeenschap;
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1981 /94 van de
Raad ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1099/96 van de Commissie (4), communautaire tarief
contingenten zijn geopend en de wijze van beheer
daarvan is vastgesteld voor afgesneden bloemen, bloesems
en bloemknoppen , vers, van oorsprong uit Cyprus, Jorda
nië , Marokko en Israël ;

Overwegende dat in artikel 2, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 4088 /87 is bepaald dat het preferentiële
douanerecht voor een gegeven produkt en een gegeven
oorsprong opnieuw van toepassing is indien de prijzen
van het ingevoerde produkt (inclusief het volledige
douanerecht) voor ten minste 70 % van de hoeveelheden
waarvoor op de representatieve invoermarkten van de
Gemeenschap noteringen beschikbaar zijn , gelijk zijn aan
of hoger zijn dan 85 % van de communautaire produktie
prijs, gedurende een periode, te rekenen vanaf het ogen
blik waarop de schorsing van het preferentiële douane
recht van kracht wordt, van :

— twee opeenvolgende marktdagen, na een schorsing
overeenkomstig artikel 2, lid 2, onder a), van deze
verordening,
— drie opeenvolgende marktdagen, na een schorsing
overeenkomstig artikel 2, lid 2, onder b), van deze
verordening;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 667/96 van de
Commissie (*) de communautaire produktieprijzen voor
anjers en rozen in het kader van de betrokken regeling
zijn vastgesteld;
Overwegende dat de uitvoeringsbepalingen van de
betrokken regeling zijn vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 700/88 van de Commissie (% laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 291 7/93 f);
Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (8), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1 50/95 (9), gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van
het in de valuta van derde landen aangegeven bedrag en
dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van
de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de
Lid-Staten; dat de nadere voorschriften voor de toepassing
en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1482/96 (u );
Overwegende dat voor kleinbloemige rozen van
oorsprong uit Israël het bij Verordening (EG) nr. 1981 /94
ingestelde preferentiële douanerecht geschorst werd bij
Verordening (EG) nr. 1638 /96 van de Commissie (,2);
Overwegende dat uit de waarnemingen die overeenkom
stig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 4088/87
en (EEG) nr. 700/88 zijn verricht, geconcludeerd moet
worden dat de in artikel 2, lid 3, laatste alinea, van Veror

dening (EEG) nr. 4088 /87 bedoelde voorwaarden vervuld
zijn voor een wederinvoering van het preferentiële
douanerecht voor kleinbloemige rozen van oorsprong uit
Israël; dat het derhalve nodig is het preferentiële douane
recht opnieuw in te voeren,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de invoer van kleinbloemige rozen (GN-codes
ex 0603 10 11 en ex 0603 10 51 ) van oorsprong uit Israël
wordt het bij de gewijzigde Verordening (EG) nr. 1981 /94
vastgestelde preferentiële douanerecht opnieuw ingevoerd .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 augustus 1996.

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

Gedaan te Brussel, 19 augustus 1996.

y00r de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(")

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

382 van 31 . 12. 1987, blz. 22.
79 van 29 . 3 . 1996, blz . 6 .
199 van 2. 8 . 1994, blz . 1 .
146 van 20 . 6. 1996, blz . 8 .

O PB nr. L 92 van 13 . 4. 1996, blz . 11 .
(«) PB nr. L 72 van 18 . 3. 1988 , blz . 16.
O PB nr. L 264 van 23 . 10 . 1993, blz. 33 .
H PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
O PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz . 1 .
('") PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz . 106 .
(") PB nr. L 188 van 27. 7. 1996, blz. 22.
12 PB nr. L 205 van 15. 8 . 1996, blz. 12.
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Nr. L 210/ 17

VERORDENING (EG) Nr. 1659/96 VAN DE COMMISSIE
van 19 augustus 1996

houdende rectificatie van de Verordeningen (EG) nr. 843/96 en (EG) nr. 855/96 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
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie
van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen

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

oorsprong geen forfaitaire invoerwaarde van kracht is, het
gemiddelde van de geldende forfaitaire invoerwaarden in
aanmerking wordt genomen; dat dit gemiddelde derhalve
opnieuw moet worden berekend als een van de bereke
ningscomponenten wordt gerectificeerd;

Overwegende dat de belanghebbende om toepassing van
de gerectificeerde forfaitaire invoerwaarde moet verzoeken
om te voorkomen dat hij nadeel lijdt,

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

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

Overwegende dat bij de Verordeningen (EG) nr. 843/96 (*)
en (EG) nr. 855/96 (*) van de Commissie forfaitaire invoer
waarden zijn vastgesteld voor de bepaling van de invoer
prijs van tomaten van oorsprong uit bepaalde derde

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij de Verordeningen (EG) nr. 843/96 en
(EG) nr. 855/96 voor tomaten van oorsprong uit bepaalde
derde landen vermelde forfaitaire invoerwaarden worden

vervangen door de in de tabel in de bijlage vermelde
forfaitaire invoerwaarden .

landen;

Overwegende dat bij verificatie is gebleken dat in de
bijlage bij die verordeningen een fout is geslopen; dat de
betrokken verordeningen derhalve moeten worden gerec

Artikel 2

tificeerd;

Deze verordening treedt in werking op 20 augustus 1996.

Overwegende dat in artikel 4, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 3223/94 is bepaald dat, indien voor een bepaalde

Indien de belanghebbende erom verzoekt, is artikel 1 van
toepassing van 8 tot en met 10 mei 1996.

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

Gedaan te Brussel, 19 augustus 1996.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(")

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 .

Ö PB nr. L 114 van 8. 5. 1996, blz. 20.
6 PB nr. L 115 van 9. 5. 1996, blz. 34.

Nr. L 210/ 18
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BIJLAGE
(in ecu/100 kg)
Verordening

GN-code

(EG) nr. 843/96

0702 00 25

(EG) nr. 855/96

0702 00 25

derde landen (')

Code

Forfaitaire
invoerwaarde

204

104,0

999

75,9

204

104,0

999

81,0

(') Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 68/96 van de Commissie (PB nr. L 14 du 19. 1 . 1996, blz. 6).
De code „999" staat voor „andere oorsprong".
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Nr. L 210 / 19

VERORDENING (EG) Nr. 1660/96 VAN DE COMMISSIE
van 19 augustus 1996

houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1423/96 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
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie
van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen
van de invoerregeling voor groenten en fruit ('), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2933/95 (2), en met

oorsprong geen forfaitaire invoerwaarde van kracht is, het
gemiddelde van de geldende forfaitaire invoerwaarden in
aanmerking wordt genomen; dat dit gemiddelde derhalve
opnieuw moet worden berekend als een van de bereke
ningscomponenten wordt gerectificeerd;

Overwegende dat de belanghebbende om toepassing van
de gerectificeerde forfaitaire invoerwaarde moet verzoeken
om te voorkomen dat hij nadeel lijdt,

name op artikel 4, lid 1 ,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 150/95 (4), en
met name op artikel 3, lid 3,

Artikel 1

De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1423/96 voor
appelen en kersen van oorsprong uit bepaalde derde

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1423/96 van de
Commissie (*), forfaitaire invoerwaarden zijn vastgesteld
voor de bepaling van de invoerprijs van appelen en kersen
van oorsprong uit bepaalde derde landen;

vervangen door de in de tabel in de bijlage vermelde

Overwegende dat bij verificatie is gebleken dat in de
bijlage bij die verordening een fout is geslopen; dat de
betrokken verordening derhalve moet worden gerectifi

Artikel 2

landen

vermelde

forfaitaire

invoerwaarden

worden

forfaitaire invoerwaarden .

ceerd;

Deze verordening treedt in werking op 20 augustus 1996.

Overwegende dat in artikel 4, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 3223/94 is bepaald dat, indien voor een bepaalde

Indien de belanghebbende erom verzoekt, is artikel 1 van
toepassing op 23 juli 1996.

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

Gedaan te Brussel, 19 augustus 1996.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

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

5 PB nr. L 182 van 23 . 7. 1996, blz . 17.

Nr. L 210/20
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BIJLAGE
(in ecu/100 kg)
derde landen (')

Forfaitaire
invoerwaarde

0808 10 79

800
804
999

188,7
91,0
95,0

0809 20 59

400

173,1

404

134,6
134,6

Verordening

GN-code

(EG) nr. 1423/96

0808 10 71 ,
0808 10 73,

I

Code

999

(') Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 68/96 van de Commissie (PB nr. L 14 du 19. 1 . 1996, blz. 6).
De code „999" staat voor „andere oorsprong".
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Nr. L 210/21

VERORDENING (EG) Nr. 1661/96 VAN DE COMMISSIE
van 19 augustus 1996

houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1487/96 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
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie
van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen
van de invoerregeling voor groenten en fruit ('), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2933/95 (2), en met

oorsprong geen forfaitaire invoerwaarde van kracht is, het
gemiddelde van de geldende forfaitaire invoerwaarden in
aanmerking wordt genomen; dat dit gemiddelde derhalve
opnieuw moet worden berekend als een van de bereke
ningscomponenten wordt gerectificeerd;
Overwegende dat de belanghebbende om toepassing van
de gerectificeerde forfaitaire invoerwaarde moet verzoeken
om te voorkomen dat hij nadeel lijdt,

name op artikel 4, lid 1 ,

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 bij Verordening (EG) nr. 1487/96 van de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De in de bijlage bij de Verordening (EG) nr. 1487/96 voor

citroenen, druiven voor tafelgebruik, appelen, peren,
kersen en pruimen van oorsprong uit bepaalde derde

Commissie (*) forfaitaire invoerwaarden zijn vastgesteld
voor de bepaling van de invoerprijs van citroenen, druiven
voor tafelgebruik, appelen, peren, kersen en pruimen van
oorsprong uit bepaalde derde landen;

vervangen door de in de tabel in de bijlage vermelde

Overwegende dat bij verificatie is gebleken dat in de
bijlage bij die verordening een fout is geslopen; dat de
betrokken verordening derhalve moet worden gerectifi

Artikel 2

landen

vermelde

forfaitaire

invoerwaarden

worden

forfaitaire invoerwaarden .

ceerd;

Deze verordening treedt in werking op 20 augustus 1996.

Overwegende dat in artikel 4, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 3223/94 is bepaald dat, indien voor een bepaalde

Indien de belanghebbende erom verzoekt, is artikel 1 van
toepassing van 27 tot en met 29 juli 1996.

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

Gedaan te Brussel, 19 augustus 1996.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
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 .
188 van 27. 7. 1996, blz. 35.

Nr. L 210/22
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BIJLAGE
(in ecu/100 kg)
Verordening

GN-code

(EG) nr. 1487/96

0805 30 30

l
0806 10 40

Code

Forfaitaire

derde landen (')

invoerwaarde

388

71,4

524

64,7

528

62,8

999

75,3

400

157,1

600

175,1

999

143,6

388

96,4

0808 10 71 ,
0808 10 73,
0808 10 79

0808 20 51

I
0809 20 59

0809 40 30

I

400

80,2

512

92,4

804

93,6

999

95,8

388

83,3

512

81,5

999

94,0

052

197,0

400

178,6

999

135,6

624

209,4

99 9

102,3

(') Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 68/96 van de Commissie (PB nr. L 14 du 19. 1 . 1996, blz. 6).
De code „999" staat voor „andere oorsprong".
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Nr. L 210/23

VERORDENING (EG) Nr. 1662/96 VAN DE COMMISSIE
van 19 augustus 1996

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

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de
Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoerings
bepalingen van de invoerregeling voor groenten en
fruit ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
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,

(EG)

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

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

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.

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 3223/94 op
grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het

Artikel 2

kader van de Uruguay-Ronde de criteria zijn vastgesteld
aan de hand waarvan de Commissie voor de produkten en

Deze verordening treedt in werking op 20 augustus 1996.

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

Gedaan te Brussel, 19 augustus 1996.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

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 .

b) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .

NL

Nr. L 210/24

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

20 . 8 . 96

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 augustus 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

Code

derde landen (')
052

060
064

066
068
204

208
212

624
999
ex 0707 00 25

052
053

060
066
068

624

67,7
114,2

II

0808 10 92, 0808 10 94,
0808 10 98

039

64,0

064

101,7
90,2
72,1
81,6
67,4
63,6
72,7
113,5
89,3
100,3
83,5
86,5
107,3
141,3
98,1
91,4
104,1
97,4
72,5
90,3
70,4
88,7
132,9
79,0
115,4
84,0
73,0

284
388
400
404

416
508

512
524

624

90,6

728

052

54,3
77,5
54,2

804

624
800
999

0808 20 57

039

220

16,5
151,9
70,9
135,0
88,8
74,0

388

73,3

400

064

68,2
80,0
66,5
68,5
58,0
96,5
48,9
78,0
74,0
75,6

066

49,4

064

220

066

412

110,8
157,8
58,7

508
512

508
624
999

052
204

512
520
524

528
600

624
999

052

400

600

I

121,0

052
070

62,4
156,2
61,0
53,8
69,1

Forfaitaire
invoerwaarde

999

999

412

0806 10 40

69,4
80,2
70,8
54,0
80,3
86,8
44,0
97,5
95,8
75,4

derde landen (')

528

204

0805 30 30

GN-code

Code

144,3
87,1

204

0709 90 79

(in ecu/100 kg)

Forfaitaire
invoerwaarde

052
064

388
400

512
528

624
728

800
804

624

91,6
53,9
121,8
106,8

999

94,2

052

400

78,8
59,9
57,9
61,2
143,5

307,2

624

212,2

186,0
54,3

676

68,6

999

97,4

999

0809 30 41 , 0809 30 49

052
220

0809 40 30

068

(') 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 210/25

RICHTLIJN 96/44/EG VAN DE COMMISSIE
van 1 juli 1996

houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG
van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten
met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van
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 70/220/EEG van de Raad van 20 maart
1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen
luchtverontreiniging door emissies van motorvoertui
gen ('), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/ 12/EG (2),
inzonderheid op artikel 5,
Overwegende dat Richtlijn 70/220/EEG een van de

bijzondere richtlijnen van de EEG-typegoedkeuringspro
cedure is welke krachtens Richtlijn 70/ 156/EEG van de
Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/54/EG van
de Commissie (4), is vastgesteld; dat derhalve de bepa
lingen van Richtlijn 70/ 156/EEG betreffende systemen,
onderdelen en afzonderlijke technische eenheden van
voertuigen van toepassing zijn op deze richtlijn;

dat het derhalve niet noodzakelijk is bestaande goedkeu
ringen overeenkomstig de richtlijn nietig te verklaren en
evenmin de registratie, de verkoop en het in het verkeer
brengen te voorkomen van nieuwe voertuigen die onder
die goedkeuringen vallen;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen
in overeenstemming zijn met het advies van het bij Richt
lijn 70/ 156/EEG ingestelde Comité voor de aanpassing
aan de technische vooruitgang,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
Artikel 1

De bijlagen bij Richtlijn 70/220/EEG worden gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn .
Artikel 2

Overwegende dat Richtlijn 70/220/EEG de specificaties
bevat voor de proeven ter controle van de emissies van
motorvoertuigen die onder het toepassingsgebied daarvan
vallen; dat het, gezien de opgedane ervaring en de stand
van de laboratoriumtechnieken, noodzakelijk blijkt deze
specificaties dienovereenkomstig aan te passen;

Overwegende dat het tevens noodzakelijk is de proefom
standigheden van Richtlijn 70/220/EEG in overeenstem
ming te brengen met die van Richtlijn 80/ 1268/EEG van
de Raad van 16 december 1980 inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende

Met ingang van 1 januari 1997 mogen de Lid-Staten, om

redenen in verband met de luchtverontreiniging door
emissies, niet langer voor een type voertuig

— de EEG-typegoedkeuring verlenen overeenkomstig
artikel 4, lid 1 , van Richtlijn 70/ 156/EEG,

— noch de nationale typegoedkeuring verlenen, tenzij
men zich beroept op de bepalingen van artikel 8, lid
2, van Richtlijn 70/ 156/EEG,

de emissie van kooldioxide en het brandstofverbruik van

indien niet aan Richtlijn 70/220/EEG, zoals gewijzigd bij

motorvoertuigen
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
93/ 116/EG van de Commissie (6), in het bijzonder wat

deze richtlijn, is voldaan .

betreft het verband tussen de referentiemassa van het

voertuig en de toe te passen gelijkwaardige traagheid;
Overwegende dat deze richtlijn de bepalingen inzake de
toepassing van de gelijkwaardige traagheid van Richtlijn
70/220/EEG in overeenstemming moet brengen met de
bepalingen van Richtlijn 80/ 1268/EEG, alsook de tekst
van het inlichtingenformulier en het typegoedkeurings
formulier van Richtlijn 70/220/EEG met de tekst van
Richtlijn 70/ 156/EEG;

Overwegende dat deze wijzigingen uitsluitend betrekking
hebben op de bestuursrechtelijke bepalingen en de meet
technieken voor emissies, zoals vermeld in de richtlijn;
(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

76 van 6. 4. 1970, blz. 1 .
100 van 19. 4. 1994, blz. 42.
42 van 23. 2. 1970, blz. 1 .
266 van 8 . 11 . 1995, blz. 1 .

(Ó PB nr. L 375 van 31 . 12. 1980, blz. 36.

M PB nr. L 329 van 30 . 12. 1993, blz. 39.

Deze richtlijn brengt niet de ongeldigheid teweeg van
vroegere krachtens Richtlijn 70/220/EEG verleende goed
keuringen en belet evenmin uitbreiding van dergelijke
goedkeuringen overeenkomstig het bepaalde in de richt
lijn krachtens welke de goedkeuringen oorspronkelijk
werden verleend .

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 aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen . De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de Lid-Staten .

Nr. L 210/26
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De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de

belangrijkste bepalingen van intern recht mede, die zij op
het onder deze richltijn vallende gebied vaststellen.
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Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 1 juli 1996.

Artikel 4

Voor de Commissie

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

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

WIJZIGINGEN IN DE BIJLAGEN BIJ RICHTLIJN 70/220/ EEG
1 . Tussen de artikelen en bijlage I wordt de onderstaande lijst van bijlagen ingevoegd:
„LIJST VAN BIJLAGEN

BIJLAGE I:

Toepassingsgebied, definities, aanvraag om EEG-typegoedkeuring, verlening van de EEG
typegoedkeuring, voorschriften en proeven, wijzigingen van het type, overeenstemming
van de produktie, overgangsbepalingen

BIJLAGE II:

Inlichtingenformulier

Aanhangsel: Gegevens over de proefomstandigheden
BIJLAGE III:

Proef van type I (Controle van de uitlaatemissies na een koude start)

Aanhangsel 1: Bedrijfscyclus voor de proef van type I
Aanhangsel 2: Rollenbank

Aanhangsel 3: Rijweerstand van een voertuig — methode voor meting op de weg —
simulering op de rollenbank
Aanhangsel 4: Controle van andere dan mechanische traagheden
Aanhangsel 5: Beschrijving van monsternemingssystemen voor uitlaatemissies

Aanhangsel 6: Methode voor kalibratie van de apparatuur
Aanhangsel 7: Algemene controle van het systeem
Aanhangsel 8: Berekening van de massa van de verontreinigende emissies
BIJLAGE IV:

Proef van type II (Controle van de emissie van koolmonoxide bij stationair draaien)

BIJLAGE V:

Proef van type III (Bepaling van de emissie van cartergassen)

BIJLAGE VI:

Proef van type IV (Bepaling van de verdampingsemissie van voertuigen met een motor
met elektrische ontsteking)

Aanhangsel 1: Kalibratie van apparatuur voor verdampingsemissieproeven

BIJLAGE VII:

Proef van type V (Verouderingsproef voor controle van de duurzaamheid van de voorzie
ningen tegen luchtverontreiniging)

BIJLAGE VIII:

Specificaties van de referentiebrandstoffen

BIJLAGE IX:

EEG-typegoedkeuringsformulier
Aanhangsel: Addendum".
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Bijlage I

2. Het opschrift wordt als volgt gelezen:

„Toepassingsgebied, definities, aanvraag om EEG-typegoedkeuring, verlening van de EEG
typegoedkeuring, voorschriften en proeven, wijzigingen van het type, overeenstemming van de
produktie, overgangsbepalingen"
3 . Punt 1 , eerste zin , wordt als volgt gelezen :
„Deze richtlijn is van toepassing op:

— de uitlaatemissies, de verdampingsemissies, de gasemissies van het carter alsmede op de duurzaamheid van
de voorzieningen tegen verontreiniging van alle motorvoertuigen die met een motor met elektrische ontste
king zijn uitgerust,
en

— de uitlaatemissies en de duurzaamheid van de voorzieningen tegen verontreiniging van motorvoertuigen van
de categorieën M, en N, (') die met een motor met compressieontsteking zijn uitgerust,

overeenkomstig artikel 1 van Richtlijn 70/220/EEG in de versie van Richtlijn 83/351 /EEG van de Raadf), met
uitzondering van voertuigen van categorie N , waarvoor typegoedkeuring is verleend uit hoofde van Richtlijn
88/77/EEG van de Raad (**).
O PB nr. L 197 van 20 . 7. 1983, blz. 1 .
O PB nr. L 36 van 9. 2. 1988, blz. 33.".
4. Voetnoot (') wordt als volgt gelezen :

„(') Zoals omschreven in bijlage II A bij Richtlijn 70/156/EEG.".
5. Punt 3.2 wordt als volgt gelezen :

„3.2. In bijlage II is een model van het inlichtingenformulier opgenomen.".
6 . Punt 3.2.1 vervalt.

7 . Punt 3.2.2 vervalt.

8 . Punt 3.2.3 wordt punt 3.2.1 en wordt als volgt gelezen:

„3.2.1 . In voorkomend geval moeten tevens afschriften van andere typegoedkeuringen worden overgelegd met
de gegevens die vereist zijn voor de uitbreiding van goedkeuringen en de vaststelling van verslechterings
factoren .".

9. Na punt 4.2 wordt het volgende nieuwe punt 4.3 toegevoegd:

„4.3. Aan elk goedgekeurd type voertuig wordt overeenkomstig bijlage VII van Richtlijn 70/ 156/EEG een goed
keuringsnummer toegekend. Dezelfde Lid-Staat mag niet hetzelfde nummer aan een ander voertuigtype
toekennen ".

10. In figuur 1.5.2 wordt „massa" vervangen door „maximummassa".
11 . — Punt 5.3.1.4, eerste zin, wordt als volgt gelezen:

„Onder voorbehoud van het bepaalde in punt 5.3.1.5 wordt de proef driemaal uitgevoerd ".
— In punt 5.3.1.4.1 vervalt voetnoot (').
— Punt 5.3.1.4.2 vervalt.

— Figuur 1.5.3 wordt vervangen door de volgende figuur:
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Figuur 1.5.3

Schema van het typegoedkeuringssysteem bij de proef van type I
(zie punt 5.3.1 )

EEG-typegoedkeuring
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12. Punt 6 wordt vervangen door:

„6. Wijzigingen van het type en wijzigingen in de goedkeuring

In geval van wijziging van het overeenkomstig deze richtlijn goedgekeurde type zijn de bepalingen van
artikel 5 van Richtlijn 70/ 156/EEG en, voor zover van toepassing, de volgende bijzondere bepalingen van
kracht:".

13 . Punt 6.1.1.1 wordt vervangen door:

„6.1.1.1 . De voor een type voertuig verleende goedkeuring kan alleen worden uitgebreid tot voertuigtypen met
een referentiemassa waarbij de toepassing van de twee onmiddellijk hogere traagheidsequivalenten of
een willekeurig lager traagheidsequivalent is vereist ".

14. Het einde van de eerste zin van punt 6.1.2.3 wordt vervangen door:
„. . . zij kunnen echter met toestemming van de technische dienst worden verricht in een door de fabrikant
gekozen laboratorium ".

15. Aan punt 6.3.1.1 wordt het volgende streepje toegevoegd:
„— hartafstand van de cilinderboringen .".
16 . Punt 6.3.1.2

— In de Portugese versie wordt „conversor catalitico" vervangen door „catalisador".
— Het derde streepje wordt als volgt gelezen:
„— grootte en vorm van de katalysatoren (monolietvolume ± 10 %),".
— Bij het tiende streepje wordt na „aan de inlaat van de katalysator niet meer dan ± 50 K verschilt", de
volgende zin toegevoegd:
„Dit temperatuurverschil wordt gecontroleerd onder stabiele omstandigheden bij een snelheid van 1 20 km/h
en met de instelling van de door de bank opgenomen belasting voor de proef van type I ".
17. Punt 6.3.1.3 wordt vervangen door:
„6.3.1.3 . Traagheidscategorie: de twee onmiddellijk daarboven gelegen traagheidscategorieën en een willekeurige
lagere traagheidscategorie.".
18 . Punt 7.1.1 wordt vervangen door:

„7.1.1 . Indien een proef van type I moet worden uitgevoerd en de goedkeuring voor een voertuigtype een of
meer uitbreidingen omvat, worden de proeven uitgevoerd op het in het oorspronkelijke informatiepakket
beschreven voertuig of op het voertuig dat is beschreven in het informatiepakket dat betrekking heeft op
de desbetreffende uitbreiding.".
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Bijlage II

19. Bijlage II wordt vervangen door een nieuwe bijlage II die als volgt wordt gelezen :
„ BIJLAGE II
INLICHTINGENFORMULIER Nr

overeenkomstig bijlage I van Richtlijn 70/156/EEG (*) betreffende de EEG -typegoedkeuring van een
voertuig met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoer
tuigen (Richtlijn 70/220/EEG, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
./EG)
De onderstaande gegevens worden in voorkomend geval verstrekt in drievoud en gaan vergezeld van een lijst
van de opgenomen elementen . De tekeningen worden in voorkomend geval op een passende schaal met
voldoende details in formaat A 4 of tot dat formaat gevouwen verstrekt. Op eventuele foto's zijn voldoende
details te zien .

Indien de systemen, onderdelen en afzonderlijke technische eenheden elektronisch gestuurde functies hebben,
worden gegevens over de prestaties verstrekt.
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 dat 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:

1.3.3.

Aangedreven assen (aantal, plaats, onderlinge verbinding):

2.

AFMETINGEN EN MASSA'S (e) (mm en kg)
(In voorkomend geval naar tekening verwijzen)

2.6.

Massa van het voertuig met carrosserie en in bedrijfsklare toestand of massa van het chassis met
cabine indien de fabrikant niet de carrosserie levert (met standaarduitrusting, koelvloeistof, smeer
middelen, brandstof, outillage, reservewiel en bestuurder) (°) (maximum en minimum voor elke
variant):

2.8 .

Technisch toelaatbare maximummassa volgens fabrieksopgave (y) (maximum en minimum):

3.

MOTOR (i)

3.1 .

Fabrikant:

3 . 1.1 .

Motorcode van de fabrikant (zoals op de motor vermeld, of ander identificatiemiddel):

3.2.

Verbrandingsmotor

3.2.1.1 .

Werkingsbeginsel: elektrische ontsteking/compressieontsteking, viertakt/tweetakt (')

(*) De nummers en voetnoten die in dit inlichtingenformulier worden gebruikt, komen overeen met die in bijlage I bij Richtlijn
70/ 156/EEG . Voor de doeleinden van deze richtlijn niet relevante punten zijn weggelaten.
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3.2.1.2.

Aantal, opstelling en ontstekingsvolgorde van de cilinders:

3.2.1.2.1 .

Boring (r):

mm

3.2.1.2.2.

Slag (r):

mm

3.2.1.2.3 .

Ontstekingsvolgorde:

3.2.1.3 .

Cilinderinhoud (s):

3.2.1.4.

Volumetrische compressieverhouding (2):

3.2.1.5.

Tekeningen van verbrandingskamer, zuigerkop en, bij motoren met elektrische ontsteking,

cm3

zuigerveren :

3.2.1.6.

Stationair toerental (2):

min-1

3.2.1.7.

Volumepercentage koolmonoxide in de uitlaatgassen bij stationair lopende motor (2):
volgens fabrieksopgave (alleen voor motoren met elektrische ontsteking)

3.2.1.8 .

Netto-maximumvermogen ('):

3.2.2.

Brandstof: dieselohe/benzine/LPG/andere ('):

3.2.2.1 .

RON, gelode benzine:

3.2.2.2.

RON, ongelode benzine :

3.2.2.3.

Opening brandstoftank: beperkte opening/sticker (')

3.2.4.

Brandstoftoevoer

3.2.4.1 .

Via carburateurs): ja/neen (')

3.2.4.1.1 .

Merk(en):

3.2.4.1 .2.

Type(n):

3.2.4.1.3 .

Aantal:

3.2.4.1.4.

Afstellingen (2)

3.2.4.1.4.1 .

Sproeiers:

3.2.4.1.4.2.

Venturi 's :

, ,
,
,
, ,, , .
of de curve van het brandstofdebiet uitgezet

3.2.4.1.4.3.

Niveau in de vlotterkamer:

tegen de luchtstroom en de instellingen waarbij

3.2.4.1.4.4.

Massa van de vlotter:

3.2.4.1.4.5 .

Vlotternaald :

3.2.4.1.5.

Koudstartsysteem: manueel/automatisch (')

3.2.4.1.5.1 .

Werkingsbeginsel(en):

3.2.4.1.5.2.

Bedrijfsgrenzen/instellingen (') (2):

3.2.4.2.

Door brandstofinspuiting (alleen compressieontsteking): ja/neen (')

3.2.4.2.1 .

Beschrijving van het systeem:

3.2.4.2.2.

Werkingsbeginsel: directe inspuiting/voorkamer/wervelkamer (')

3.2.4.2.3 .

Inspuitpomp

3.2.4.2.3.1 .

Merk(en):

3.2.4.2.3.2.

Type(n):

3.2.4.2.3.3.

Maximale brandstofopbrengst (') (2):

kW bij

%

min-1 (volgens fabrieksopgave)

\

het verloop van de curve gewaarborgd blijft

mmVslag of cyclus bij een pompsnelheid van

min-1 of eventueel karakteristiek schema:

3.2.4.2.3.4.

Inspuitingstijdstip (2):

3.2.4.2.3.5.

Vervroegingscurve (2):

3.2.4.2.3.6.

Kalibreringsmethode: proefbank/motor (')

3.2.4.2.4.

Regulateur
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3.2.4.2.4.1 .

Type:

3.2.4.2.4.2.

Uitschakelingspunt

3.2.4.2.4.2.1 .

Uitschakelingspunt onder belasting:

min-1

3.2.4.2.4.2.2.

Uitschakelingspunt zonder belasting:

min-1

3.2.4.2.6 .

Verstuivers)

3.2.4.2.6.1 .

Merk(en):

3.2.4.2.6.2.

Type(n):

3.2.4.2.6.3 .

Openingsdruk (2):

3.2.4.2.7 .

Kouds tartsysteem

3.2.4.2.7.1 .

Merk(en):

3.2.4.2.7.2.

Type(n):

3.2.4.2.7.3 .

Beschrijving:

3.2.4.2.8 .

Hulpstartsysteem

3.2.4.2.8.1 .

Merk(en):

3.2.4.2.8.2.

Type(n):

3.2.4.2.8.3 .

Beschrijving van het systeem:

3.2.4.3 .

Door brandstofinspuiting (alleen elektrische ontsteking): ja/neen (')

3.2.4.3.1 .

Werkingsbeginsel: inlaatspruitstuk (enkel/meerpunts ('))/directe inspuiting/andere (specificeer) (')

3.2.4.3.2.

Merk(en):

3.2.4.3.3 .

Type(n):

3.2.4.3.4.

Beschrijving van het systeem

3.2.4.3.4.1 .

Type of nummer van de besturingseenheid:

3.2.4.3.4.2.

Type brandstofregelaar:

3.2.4.3.4.3 .

Type luchtstroomsensor:

3.2.4.3.4.4.

Type verdeler:

3.2.4.3.4.5.

Type drukregelaar:

3.2.4.3.4.6.

Type microschakelaar:

3.2.4.3.4.7.

Type instelschroef voor stationair toerental:

3.2.4.3.4.8 .

Type smoorklephuis:

3.2.4.3.4.9 .

Type watertemperatuursensor

3.2.4.3.4.10 .

Type luchttemperatuursensor:

3.2.4.3.4.11 .

Type temperatuurschakelaar:

3.2.4.3.5.

Openingsdruk van de injector(en) (2):

3.2.4.3.6 .

Inspuitingstijdstip:

3.2.4.3.7 .

Koudstartsysteem:

3.2.4.3.7.1 .

Werkingsbeginsel(en):

3.2.4.3.7.2.

Bedrijfsgrenzen/instellingen (') (2):

3.2.4.4 .

Brandstofpomp

3.2.4.4.1 .

Druk (2):

3.2.6 .

Ontsteking

3.2.6.1 .

Merk(en):

kPa of karakteristiek schema (2):

Bij

andere

dan

continue

inspuitingssystemen soortgelijke
gegevens verstrekken

kPa of karakteristiek schema (2):

kPa of karakteristiek schema (2):
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3.2.6.2.

Type(n):

3.2.6.3.

Werkingsbeginsel:

3.2.6.4.

Vervroegingscurve (2):

3.2.6.5.

Vast ontstekingstijdstip (2):

3.2.6.6.

Opening onderbrekerspunten (2):

3.2.6.7.

Contacthoek (2):

3.2.7.

Koeling: vloeistof/lucht (')

3.2.8 .

Inlaatsysteem

3.2.8.1 .

Drukvulling: ja/neen (')

3.2.8.1.1 .

Merk(en):

3.2.8.1.2.

Type(n):

3.2.8.1.3.

Beschrijving van het systeem (bij voorbeeld maximale vuldruk:

20 . 8 . 96

graden voor BDP
mm

graden

kPa, afvoerklep, indien

van toepassing):

3.2.8.2.

3.2.8.4.

Tussenkoeler: ja/neen (')

Beschrijving en tekeningen van inlaatpijpen en bijbehorende onderdelen (drukkamer, voorverwar
mingssysteem, extra luchtinlaten, enz.):

3.2.8.4.1 .

Beschrijving van het inlaatspruitstuk (met tekening en/of foto's):

3.2.8.4.2.

Luchtfilter, tekeningen:

3.2.8.4.2.1 .

Merk(en):

3.2.8.4.2.2.

Type(n):

3.2.8.4.3 .

Inlaatgeluiddemper, tekeningen:

3.2.8.4.3.1 .

Merk(en):

3.2.8.4.3.2.

Type(n):

3.2.9 .

Uitlaatsysteem

3.2.9.2.

Beschrijving of tekening van het uitlaatsysteem:

3.2.11 .

Klepafstelling of equivalente gegevens

3.2.11.1 .

Maximale lichthoogte van de kleppen, openings- en sluitingshoeken of gegevens betreffende de
afstelling van alternatieve distributiesystemen, ten opzichte van dode punten:

3.2.11.2.

Referentie- en/of afstelbereik ('):

3.2.12.

Voorzieningen tegen luchtverontreiniging

3.2.12.1 .

Inrichting voor het recycleren van cartergassen (beschrijving en tekeningen):

3.2.12.2.

Extra voorzieningen tegen luchtverontreiniging (voor zover aanwezig en niet elders vermeld)

3.2.12.2.1 .

Katalysator:

3.2.12.2.1.1 .

Aantal katalysatoren en elementen :

3.2.12.2.1.2.

Afmetingen, vorm en volume van de katalysatoren):

3.2.12.2.1.3 .

Soort katalytische werking:

3.2.12.2.1.4 .

Totale hoeveelheid edelmetalen :

3.2.12.2.1.5 .

Relatieve concentratie :

3.2.12.2.1.6.

Ondergrond (structuur en materiaal):

3.2.12.2.1.7 .

Celdichtheid :

3.2.12.2.1.8.

Type behuizing van de katalysatoren):

3.2.12.2.1.9 .

Plaats van de katalysatoren) (plaats en referentieafstand in de uitlaatleiding):

, of

of

ja/neen (')
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3.2.12.2.1.10 . Hitteschild: ja/neen (')

3.2.12.2.2.

Zuurstofsensor: ja/neen (')

3.2.12.2.2.1 .

Type:

3.2.12.2.2.2 .

Plaats :

3.2.12.2.2.3 .

Regelbereik:

3.2.12.2.3 .

Luchtinjectie: ia/neen (')

3.2.12.2.3.1 .

Soort (pulse air, luchtpomp, enz.):

3.2.12.2.4.

Uitlaatgasrecirculatie: ja/neen ('):

3.2.12.2.4.1 .

Kenmerken (debiet, enz.):

3.2.12.2.5.

Controlesysteem verdampingsemissie: ja/neen (')

3.2.12.2.5.1 .

Gedetailleerde beschrijving van de inrichtingen en de afstelling:

3.2.12.2.5.2.

Tekening van het verdampingscontrolesysteem:

3.2.12.2.5.3 .

Tekening van de koolstofhouder:

3.2.12.2.5.4.

Massa droge houtskool:

3.2.12.2.5.5.

Schematische tekening van de brandstoftank met vermelding van inhoud en materiaal:

3.2.12.2.5.6.

Tekening van het hittescherm tussen tank en uitlaatsysteem:

3.2.12.2.6.

Roetfilter: ja/neen (')

3.2.12.2.6.1 .

Afmetingen, vorm en inhoud van de roetfilter:

g

3.2.12.2.6.2.

Type roetfilter en ontwerp:

3.2.12.2.6.3 .

Plaats (referentieafstand in de uitlaatleiding):

3.2.12.2.6.4.

Regeneratiemethode of -systeem, beschrijvingen of tekening:

3.2.12.2.7.

Andere systemen (beschrijving en werking):

4.

KRACHTOVERBRENGING (*)

4.4.

Koppeling (type):

4.4.1 .

Maximumkoppelomvorming:

4.5.

Versnellingsbak:

4.5.1 .

Type (manueel/automatisch/CVT (')):

4.6.

Overbrengingsverhoudingen

Versnelling

Verhoudingen
in de versnellingsbak
(verhouding tussen
omwentelingen van motor
en omwentelingen
van uitgaande as van
de versnellingsbak)

Maximum voor

cvT o
i

2
3

Minimum voor

cvT o
Achteruit

(*) Continue variabele transmissie.

Eindaandrijvings

verhouding(en)
(verhoudingen)
tussen omwentelingen
van uitgaande as van
de versnellingsbak en
omwentelingen van
aangedreven wiel)

Totale

verhouding

Nr. L 210/36
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6.

OPHANGING

6.6 .

Banden en wielen

6.6.1 .

Band/wiel-combinatie(s) (voor banden de maataanduidingen, de laagste belastingsindex en het
symbool voor de laagste snelheidscategorie opgeven; voor wielen de velgmaat(maten) en wielbol

6.6.1.1 .

Assen

6.6.1.1.1 .

As 1 :

6.6.1.1.2.

As 2:

6.6.1.1.3 .

As 3 :

6.6 . 1.1.4.

As 4:

ling(en))

enz .

6.6.2.

Boven - en ondergrenzen van de rolstralen

6.6.2.1 .

As 1 :

6.6.2.2.

As 2:

6.6.2.3 .

As 3 :

6.6.2.4.

As 4:
enz .

6.6.3.

Door de fabrikant van het voertuig aanbevolen bandenspanning:

9.

CHASSIS

9.10.3.

Zitplaatsen

9.10.3.1 .

Aantal :

Datum, Dossier

Aanhangsel
GEGEVENS OVER DÈ PROEFOMSTANDIGHEDEN

1.

Bougies

1.1 .

Merk:

1 .2.

Type:

1.3.

Afstelling van de contactpunten:

2.

Bobine

2.1 .

Merk :

2.2.

Type:

3.

Ontstekingscondensator

3.1 .

Merk:

3.2.

Type:

4.

Gebruikt smeermiddel

4.1 .

Merk:

4.2.

Type:

kPa
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Bijlage III
20 . Het einde van de tweede zin van punt 4.1.4.2 wordt vervangen door:

„. . . met een precisie van 5% bij 120, 100, 80, 60 en 40 km/h en van 10 % bij 20 km/h .".
21 . Het einde van de eerste zin van punt 4.1.5.2 wordt vervangen door:
„. . . snelheden van 120 , 100, 80 , 60, 40 en 20 km/h ".
22 . Punt 4.2.3
— De eerste zin vervalt.

— Figuur II 1.4.2.3 vervalt.
23. Punt 4.2.7 wordt na de komma als volgt vervangen:

„. . . moeten de aansluitslangen zo dicht mogelijk bij het voertuig onderling zijn verbonden, maar wel zodanig
dat de werking van het voertuig er niet door wordt beïnvloed.".
24 . Punt 4.3.1.2

— De tweede zin wordt als volgt vervangen :

„De werkelijke waarde van de kalibratiegassen buiten beschouwen latend, mag de meetfout niet meer
bedragen dan 2 % in plus en min (intrinsieke fout van het analysetoestel). Bij concentraties van minder dan
100 ppm mag de meetfout niet groter zijn dan 2 ppm in plus en min. De analyse van het monster van de
omgevingslucht wordt met hetzelfde analysetoestel met een geschikt meetbereik uitgevoerd ".
— De derde en de vierde zin vervallen .

— De laatste zin wordt als volgt vervangen :
„De microgrambalans die wordt gebruikt om het gewicht van alle filters te bepalen, moet tot op vijf micro

gram nauwkeurig en tot op één microgram afleesbaar zijn.".
25. De derde zin van de derde alinea van punt 4.3.2 wordt als volgt vervangen:
„De opneemsonde voor de bemonsteringsstroom voor de deeltjes moet zodanig in het verdunningskanaal zijn
geplaatst dat een representatieve gasstroom van een homogeen mengsel van lucht en uitlaatgassen kan worden
opgenomen en dat onmiddellijk vóór het deeltjesfilter de temperatuur van het lucht/uitlaatgasmengsel niet
meer bedraagt dan 325 K (52 ° C).".
26 . Punt 5.1

— De tabel wordt vervangen door de onderstaande nieuwe tabel :
Referentiemassa van het voertuig Mr
(kg)

Gelijkwaardige massa van het traagheidssysteem I
(kg)
455

„Mr < 480
480 < Mr < 540

510

540 < Mr < 595

570

595 < Mr < 650

625

650 < Mr < 710

680

710 < Mr < 765

740

765 < Mr < 850

800

850 < Mr < 965

910

965 < Mr <

1 080

1 080 < Mr <

1 190

1 190 < Mr <

1 020
1 130

1 305

1 250

1 305 < Mr < 1 420

1 360

1 420 < Mr <

1 470

1 530

1 530 < Mr < 1 640

1 590

1 640 < Mr < 1 760

1 700

1 760 < Mr < 1 870

1 810

1 870 < Mr < 1 980

1 930

1 980 < Mr < 2 100

2 040

2 100 < Mr < 2 210

2 150

2 210 < Mr < 2 380

2 270

2 380 < Mr < 2 610

2 270

2 610 < Mr

2 2 70"

[ NL I
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— Na de tabel wordt de volgende zin toegevoegd:

„ Indien de overeenkomstige gelijkwaardige massa van het traagheidssysteem niet beschikbaar is op de
rollenbank of dynamometer, wordt de hogere waarde het dichtst bij de referentiemassa van het voertuig
gebruikt ".
27. Na de eerste alinea van punt 5.3.1 wordt de volgende alinea ingevoegd:

„Op verzoek van de fabrikant kunnen voertuigen met een motor met elektrische ontsteking gereedgemaakt
worden met één rijcyclus van deel I en twee rijcyclussen van deel II .".
28 . Punt 6.1.3 wordt als volgt vervangen :

„6.1.3.

Na de eerste periode van 40 seconden stationair draaien (zie punt 6.2.2) wordt een luchtstroom
met veranderlijke snelheid op het voertuig gericht. De ventilator moet binnen het bedrijfsgebied
van 10 km/h tot ten minste 50 km/h een zodanige snelheid hebben dat de lineaire snelheid van
de lucht aan de ventilatoruitlaat tot op ± 5 km/h de overeenkomstige rolsnelheid benadert. De
gebruikte ventilator moet de volgende kenmerken hebben:
— oppervlak: ten minste 0,2 m2;
— hoogte van de onderrand boven de grond: ongeveer 20 cm;
— afstand van de voorzijde van het voertuig: ongeveer 30 cm .
Een andere mogelijkheid is de ventilatorsnelheid vast te stellen op ten minste 6 m/s (21 ,6 km/h).
Op verzoek van de fabrikant kan voor speciale voertuigen (bij voorbeeld bestelwagens, terrein
voertuigen) de hoogte van de koelventilator worden gewijzigd.".

29. Punt 6.1.4 wordt als volgt gelezen:
Tijdens de proef wordt de snelheid als functie van de tijd geregistreerd of in een gegevensverza
melingssysteem ingevoerd, zodat de juiste uitvoering van de cyclussen kan worden gecontro

„6.1.4.

leerd.".

30 . Punt 6.3.1

— De volgende tekst wordt toegevoegd:

„Zie aanhangsel 1 , tabellen III.1.2 en III. 1.3.".

— De punten 6.3.1.1 tot en met 6.3.1.6 vervallen .
Aanhangsel 2

31 . In punt 1.1 wordt „ 100 km/h" vervangen door „ 120 km/h".
32. Punt 1.2.2 wordt als volgt vervangen:

„ 1.2.2.

De door de rem en de inwendige wrijving van de rollenbank opgenomen belasting is bij een
snelheid van 0 tot 120 km/h zodanig dat:

F =

(a + b.V2) ± 0,1 . F80 (zonder negatief te zijn)

waarin :

F =
a =
b =
V =
F80 =

door de rollenbank opgenomen totale belasting (N),
waarde van de rolweerstand (N),
waarde van de luchtweerstandscoëfficiënt (N^km/h)2),
snelheid (km/h),
belasting bij een snelheid van 80 km/h (N).".

33. De eerste twee zinnen van punt 2.1 worden als volgt vervangen:

„In dit aanhangsel wordt de methode beschreven die moet worden toegepast om de door de rollenbank opge
nomen belasting te bepalen. De opgenomen belasting omvat de ten gevolge van wrijving en de door de rem
opgenomen belasting ".

34. Het opschrift van punt 2.2 wordt als volgt gelezen:

„Kalibratie van de belastingsindicator bij een snelheid van 80 km/h als functie van de opgenomen belasting ".
35. Figuur III.2.2.2 wordt vervangen door de onderstaande figuur:
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„ Figuur II1.2. 2. 2.
Diagram van de belasting van de rollenbank

A = F = a + b.V2

• = (a + b.V2) - 0,1 .F80

□ = (a + b.V2) + 0,1 .F

36 . Punt 2.2.5 wordt als volgt gelezen :

„2.2.5.

Teken de aangegeven belasting Fj (N) aan ".

37. In punt 2.2.10 wordt „op de weg gebruikte vermogens" vervangen door „belastingen".
38 . Punt 2.2.11 wordt als volgt vervangen:
„2.2.11 .

Bereken de opgenomen belasting volgens onderstaande formule:
Mi . AV
F =
t
waarin

F

= de opgenomen belasting in N,

Mj

= traagheidsequivalent in kilogram (geen rekening houdend met de inertie van de vrije
achterrol),

AV

= snelheidsverandering in m/s ( 10 km/h = 2,775 m/s),

t

= duur van de vertraging van de rol van 85 km/h tot 75 km/h. .

39 . Punt 2.2.12

— Punt 2.2.12 wordt als volgt vervangen :

„2.2.12.

In figuur III.2.2.12 is de aangegeven belasting bij 80 km/h als functie van de opgenomen
belasting bij dezelfde snelheid weergegeven ".
— Figuur III.2.2.12 wordt vervangen door het onderstaande figuur:
„ Figuur III. 2. 2. 12

Aangegeven belasting bij 80 km/h als functie van de opgenomen belasting bij dezelfde snelheid

Nr. L 210/40
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40. Het opschrift van 2.3 wordt als volgt gelezen:
„Kalibratie van de belastingsindicator bij andere snelheden als functie van de opgenomen belasting".

41 . In punt 2.4 wordt „absorptiekromme vervangen door „belastingsabsorptiekromme".
42. In punt 2.4.2 wordt «het geabsorbeerde vermogen Pa vervangen door „de opgenomen belasting".
43. Punt 2.4.3 wordt als volgt vervangen:
„2.4.3.

Teken de bij 120, 100, 80, 60, 40 en 20 km/h opgenomen belasting aan ".

44. Punt 2.4.4 wordt als volgt gelezen:

„2.4.4.

Trek de kromme F(V) . .

45. In punt 2.4.5 wordt „vermogenswaarden ?" vervangen door „belastingswaarden F".
46. Punt 3.1 wordt als volgt gelezen:
„3.1 .

Afstelmethoden

De afstelling van de rollenbank kan, bij een constante snelheid van 80 km/h, plaatsvinden met
behulp van de methoden beschreven in aanhangsel 3 ".
47. Punt 3.2 wordt als volgt gelezen:
„3.2.

Mogelijke variant

Met instemming van de fabrikant kan van onderstaande methode gebruik worden gemaakt.

3.2.1 .

De rem wordt zodanig afgesteld dat de op de aangedreven wielen uitgeoefende belasting wordt
opgenomen bij een constante snelheid van 80 km/h overeenkomstig de navolgende tabel:
Referentie

Gelijkwaardige
traagheid

massa van

het voertuig

kg

Mr (kg)

Door de bank opgenomen
belasting en vermogen
bij 80 km/h
kW

N

Coëfficiënten
a

b

N

N/(km/h)2

Mr < 480

455

3,8

171

3,8

0,0261

480 < Mr < 540

510

4,1

185

4,2

0,0282

540 < Mr < 595

570

4,3

194

4,4

0,0296

595 < Mr < 650

625

4,5

203

4,6

0,0309

650 < Mr < 710

680

4,7

212

4,8

0,0323

5,0

0,0337

710 < Mr < 765

740

4,9

221

765 < Mr < 850

800

5,1

230

5,2

0,0351

850 < Mr < 965

910

5,6

252

5,7

0,0385

965 < Mr < 1 080

1 020

6,0

270

6,1

0,0412

1 080 < Mr <

1 130

6,3

284

6,4

0,0433

1 190 < Mr < 1 305

1 250

6,7

302

6,8

0,0460

1 305 < Mr < 1 420

1 360

7,0

315

7,1

0,0481

1 420 < Mr <

1 530

1 470

7,3

329

7,4

0,0502

1 530 < Mr < 1 640

1 590

7,5

338

7,6

0,0515

1 640 < Mr < 1 760

1 700

7,8

351

7,9

0,0536

1 760 < Mr < 1 870

1 810

8,1

365

8,2

0,0557

1 870 < Mr < 1 9 80

1 930

8,4

378

8,5

0,0577

1 980 < Mr < 2 100

2 040

8,6

387

8,7

0,0591

8,9

0,0605

9,1

0,0619

1 190

2 100 < Mr < 2 210

2150

8,8

396

2 210 < Mr < 2 380

2 270

9,0

405

2 380 < Mr < 2 610

2 270

9,4

423

9,5

0,0646

2 610 < Mr

2 270

9,8

441

9,9

0,0674
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Bij andere voertuigen dan personenwagens met een referentiemassa van meer dan 1 700 kg of bij
voertuigen waarbij permanent alle wielen worden aangedreven, worden de in de tabel van punt
3.2.1 aangegeven vermogenswaarden vermenigvuldigd met een factor 1,3 ".

48 . De punten 3.3, 3.3.1 en 3.3.2 vervallen.

Aanhangsel 3
49 . Punt 4.1

— Punt 4.1 wordt als volgt gelezen :

„4.1 .

Selectie van het proefvoertuig

Indien niet alle uitvoeringen van een voertuigtype (') aan de proef worden onderworpen,
worden voor de selectie van het proefvoertuig de volgende criteria gehanteerd.
4.1.1 .

Carrosserie

Indien er verschillende typen carrosserie zijn, wordt de uit aërodynamisch oogpunt meest
ongunstige carrosserie gekozen. De fabrikant verstrekt de nodige gegevens voor de selectie.
4.1.2 .

Banden

Voor de proef wordt de breedste band gekozen. Indien er meer dan drie bandenmaten zijn,
wordt de op één na breedste gekozen .
4.1.3 .

Proefmassa

De proefmassa is de referentiemassa van het voertuig met het hoogste traagheidsbereik.
4.1.4.

Motor

Het proefvoertuig moet van de grootste warmtewisselaars) zijn voorzien.
4.1.5 .

Transmissie

Er wordt een proef uitgevoerd met elk type van de volgende transmissies:
—
—
—
—
—
—

voorwielaandrijving,
achterwielaandrijving,
permanente vierwielaandrijving,
niet-permanente vierwielaandrijving,
automatische versnellingsbak,
handgeschakelde versnellingsbak.

(') Overeenkomstig Richtlijn 70/ 156/ EEG.

— De oude punten 4.1 , 4.2 en 4.3 worden de punten 4.2, 4.3 en 4.4.

50 . Het volgende punt 5.1.1.2.8 wordt toegevoegd:
Het vermogen (P) dat op de weg is gemeten, wordt als volgt gecorrigeerd naar de referentieomge

„5.1.1.2.8 .

vingsomstandigheden:
P
1 gecorrigeerd

K =

—

RR
RT

TC P
i'v.J. gemeten

• [1 + KR(t — to)] +

RAERO

(Po)

RT

p

Rr

= rolweerstand bij snelheid V;

RAERO

= luchtweerstand bij snelheid V;

RX

= totale rijweerstand = R„ + R AERO ;

Kr

= temperatuurcorrectiefactor van de rolweerstand, die wordt gesteld op 3,6 • 10 3/°C;

t

= omgevingstemperatuur in °C bij de wegproef;

^

= referentieomgevingstemperatuur = 20 °C;

p

= dichtheid van de lucht bij de proefomstandigheden;

p0

= dichtheid van de lucht bij de referentieomstandigheden (20 °C, 100 kPa).

De verhoudingen RR/Rt en RAERO/RT worden door de voertuigfabrikant opgegeven op basis van de
gegevens waarover het bedrijf normaliter beschikt.

Nr. L 210/42
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Indien deze waarden niet beschikbaar zijn, mogen, voor zover de fabrikant en de betrokken techni

sche dienst daarmee instemmen, de met behulp van de onderstaande formule verkregen cijfers voor
de verhouding tussen rolweerstand en totale weerstand worden gebruikt:

Rr

= a.M+b

Rt
waarin :

M = voertuigmassa in kg

en voor elke snelheid de coëfficiënten a en b volgens onderstaande tabel:
V (km/h)

a

b

20

7.24 ■ 10-5

0,82

30

1.25 • 10 ^

0,67

40

1,59 • 10^

0,54

50

1,86 • 10^

0,42

90

1,71 • 10-4

0,21

120

1,57 • 10"4

0,14"

51 . Punt 5.1.2.2.6 wordt als volgt vervangen :

„5.1.2.2.6.

Stel de rem zodanig af dat het gecorrigeerde vermogen (punt 5.1.1.2.8) wordt gereproduceerd en
dat rekening wordt gehouden met het verschil tussen de voertuigmassa (M) op de weg en de te
gebruiken proefmassa met gelijkwaardige traagheid (I). Dit kan worden uitgevoerd door de
gemiddelde gecorrigeerde vertragingstijd van V2 tot V, op de weg te berekenen de dezelfde tijd op
de rollenbank te reproduceren met behulp van de volgende formule:
rp

1 gecorrigeerd

T

A gemeten

^

^

I

A

' M

K = zoals gedefinieerd in punt 5.1.1.2.8 .".
52. Een nieuw punt 5.1.2.2.7 wordt toegevoegd:

„5.1.2.2.7.

Het door de bank op te nemen vermogen Pa wordt bepaald teneinde voor hetzelfde voertuig op
verschillende dagen hetzelfde vermogen (punt 5.1.1.2.8) te kunnen reproduceren ".

53 . Punt 5.2.1.2.2 wordt als volgt vervangen:

„5.2.1.2.2.

Registreer het koppel C(t) en de snelheid gedurende ten minste 20 seconden. Het registreersys
teem moet een nauwkeurigheid hebben van ten minste 1 Nm in plus en min voor het koppel en
0,2 km/h in plus en min voor de snelheid ".

54. Punt 5.2.1.2.5 wordt als volgt vervangen :

„5.2.1.2.5.

De proef wordt driemaal in elke richting uitgevoerd. Bepaal het gemiddelde koppel van deze zes
metingen bij de referentiesnelheid. Indien de gemiddelde snelheid meer dan 1 km/h afwijkt van
de referentiesnelheid, wordt voor het berekenen van het gemiddelde koppel een lineaire regressie
toegepast ".

55. Een nieuw punt 5.2.1.2.7 wordt toegevoegd:

„5.2.1.2.7.

Het gemiddelde koppel Cr dat op de weg is gemeten, wordt als volgt gecorrigeerd naar de refe
rentieomgevingsomstandigheden:

Cr gecorrigeerd ~ ^

gemeten

waarin K is gedefinieerd in punt 5.1.1.2.8 van dit aanhangsel ".
56. Punt 5.2.2.2.3 wordt als volgt vervangen:

„5.2.2.2.3.

Stel de rem zodanig in dat het gecorrigeerde totale koppel op de weg van punt 5.2.1.2.7 wordt
gereproduceerd ".

57. Een nieuw punt 5.2.2.2.4 wordt toegevoegd:
„5.2.2.2.4.
Voer, voor hetzelfde doel, dezelfde handelingen uit als in punt 5.1.2.2.7 ".
58 . Punt 5.3 vervalt.
59 . Punt 5.4 vervalt.
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Aanhangsel 4
60 . Aan punt 1 wordt de volgende zin toegevoegd:

„De fabrikant van de rollenbank voorziet in een methode om te controleren of aan de voorschriften van punt 3
wordt voldaan .".
61 . Punt 5 vervalt.

Aanhangsel 5

62. In de Portugese versie wordt de titel als volgt gelezen:
„Descrigao dos sistemas de recolha dos gases de escape ".
63 . Punt 3.3 met figuur III.5.3.3 vervalt.

Aanhangsel 8
64. De laatste regel van punt 1.5.1.1 wordt als volgt vervangen:
„verzadigde dampspanning van de H20 bij 23°C:Pd = 2,81 kPa".
65. Punt 1.5.2.1 wordt als volgt gelezen :

„ 1.5.2.1 .

Vochtigheidscorrectiefactor (KH) (zie formule 6)
H =

6,211 • Ra • Pd
P8 - Pd • Ra • 10 — 2

H =

6,211 • 60 • 3,2

101,33 - (2,81 • 0,6)
H = 10,5092
kn —

kH —

1

1 - 0,0329 • (H - 10,71 )
1

1 - 0,0329 • ( 10,5092 - 10,71 )

kH = 0,9934".

66. De laatste twee regels van punt 1.5.2.3 worden als volgt gelezen:
„Mmox = 70 • 51 »961 • 2,05 • 0,9934 • 10 ~ 6

1

d

MNOX =

7,41
d

g/km".

Bijlage V
67. In de tweede tabel van punt 3.2 wordt „proeven van type I" vervangen door „proef van type I bij 50 km/h".
Bijlage VI
68 . De eerste zin van punt 5.1.5 wordt als volgt vervangen :

„De brandstoftank(s) wordt (worden) bij een temperatuur onder 287 K ( 14 °C), met de gespecificeerde referentie
brandstof gevuld tot 40 % ± 2 % van de normale inhoud van de tank(s).".
69. Een nieuw punt 7.3.6 wordt toegevoegd:

„7.3.6.

Op verzoek van de fabrikant kan de functionele ontluchtingscapaciteit worden aangetoond door
middel van een andere gelijkwaardige methode. De fabrikant moet in de loop van de typegoed
keuringsprocedure deze methode demonstreren voor de technische dienst ".

70. Een nieuw punt 7.4.4.3 wordt toegevoegd:
„7.4.4.3.
Op verzoek van de fabrikant kan een andere methode voor de ontlaadproef worden toegepast,
indien de methode in de loop van de typegoedkeuringsprocedure is voorgelegd aan de technische
dienst die deze ook heeft aanvaard.".

Bijlage IX

71 . Bijlage IX wordt vervangen door de volgende nieuwe bijlage:
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„ BIJLAGE IX
MODEL

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

|

Dienststempel

Mededeling betreffende
—
—
—
—

typegoedkeuring (')
uitbreiding van de typegoedkeuring (')
weigering van de typegoedkeuring (')
intrekking van de typegoedkeuring (')

van een type voertuig/onderdeel/afzonderlijke technische eenheid (') met betrekking tot Richtlijn .../.../EG, laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn .../.../EG.
Typegoedkeuringsnummer:
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/het onderdeel/de technische eenheid
is aangegeven (') (2)

0.3.1 .

Plaats van dat 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 afzonderlijke technische eenheden, plaats en wijze van aanbrenging
van het EEG-typegoedkeuringsmerk

0.8 .

Adres(sen) van de assemblagefabriek(en):

DEEL II

1.

Aanvullende gegevens (indien van toepassing): zie Addendum.

2.

Technische dienst die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de proeven:

3.

Datum van het door deze dienst afgegeven rapport:

4.

Nummer van het door deze dienst afgegeven rapport:

5.

(Eventuele) opmerkingen: zie Addendum.

6.

Plaats :

7.

Datum :

8.

Handtekening:

9.

Hierbij is de inhoudsopgave gevoegd van het bij de goedkeuringsinstantie ingediende informatiepak
ket, dat op verzoek verkrijgbaar is.

(') Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Indien de middelen ter identificatie van het type tekens bevatten die niet van betekenis zijn voor de beschrijving van het type
voertuig, onderdeel of afzonderlijke technische eenheid waarop dit goedkeuringsformulier betrekking heeft, moeten dergelijke
tekens op het formulier worden weergegeven door het symbool „?" (bij voorbeeld ABC??123??).
(3) Zoals gedefinieerd in bijlage II A bij Richüijn 70/156/EEG.

I NL |
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Aanhangsel

Addendum bij het EEG-typegoedkeuringsformulier nr. ...
betreffende de typegoedkeuring van een voertuig met betrekking tot Richtlijn 70/220/EEG, laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn .../.../EG

1.

Aanvullende gegevens

1.1 .

Massa van het voertuig in rijklare toestand :

1.2 .

Maximummassa:

1 .3 .

Referentiemassa:

1.4.

Aantal zitplaatsen :

1.5 .

Identificatie van de motor:

1.6 .

Versnellingsbak

1.6.1 .

Handbediend, aantal versnellingen ('):

1 .6.2.

Automatisch, aantal verhoudingen ('):

1.6.3.

Continu variabel : ja/neen ('):

1.6.4.

Overbrengingsverhoudingen versnellingsbak:

1.6.5.

Overbrengingsverhouding van de eindaandnjving:

1.7 .

Bereik van bandenmaten :

1.7.1 .

Rolomtrek van de voor de proef van type I gebruikte banden:

1.8 .

meetresultaten :

Type I

CO

HC + NO„

(g/km)

(g/km )

Deeltjes (2)
(g/km)

|
Gemeten

Met DF

Type II:

%

Type III :

Type IV:

g/proef

Type V: — duurzaamheid type: 80 000 km, niet van toepassing (')
— Verslechteringsfactor DF: berekend, vastgesteld (')
— Vermeld de waarden :

5.

Opmerkingen:

(') Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Voor voertuigen met een motor met compressieontsteking ".
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II

(Besluiten waarvan

de

publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 juli 1996
tot vaststelling van genealogische en zoötechnische voorschriften voor de invoer
van sperma van bepaalde dieren
(Voor de EER relevante tekst)

(96/509/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 94/28/EG van de Raad van 23 juni
1994 tot vaststelling van de beginselen inzake de zoötech
nische en genealogische voorschriften voor de invoer uit
derde landen van dieren, alsmede van sperma, eicellen en
embryo's ('), en met name op artikel 5, tweede en derde
streepje,

Overwegende dat overeenkomstig Richtlijn 87/328/EEG
van de Raad van 18 juni 1987 betreffende de toelating van
raszuivere fokrunderen tot de voorplanting (2), Beschik

king 90/257/EEG van de Commissie van 10 mei 1990 tot
vaststelling van criteria voor de toelating van raszuivere
fokschapen en -geiten tot de fokkerij en voor het gebruik

vaststelling van methoden inzake prestatie-onderzoek en
van methoden voor de beoordeling van de genetische
waarde van raszuivere fokrunderen (*), als gewijzigd bij
Beschikking 94/515/EG van de Commissie C*), in
Beschikking 90/256/EEG van de Commissie van 10 mei
1990 houdende vaststelling van methoden inzake presta
tie-onderzoek en beoordeling van de genetische waarde
van raszuivere fokschapen en -geiten Q en in Beschikking
89/507/EEG van de Commissie van 18 juli 1989 tot vast
stelling van methoden inzake prestatie-onderzoek en
bepaling van de fokwaarde van raszuivere en hybride
fokvarkens (8);
Overwegende dat voorschriften voor de invoer van sperma
van niet-onderzochte dieren moeten worden vastgesteld;
dat daartoe het model van de certificaten voor dat sperma
moet worden vastgesteld;

Overwegende dat sperma van een dier waarbij prestatie

van sperma, eicellen en embryo's daarvan (3) en Richtlijn

onderzoek verricht is en waarvan de fokwaarde beoordeeld

90/ 118/EEG van de Raad van 5 maart 1990 betreffende

is, vergezeld moet gaan van een stamboek- en fokkerijcer
tificaat als bedoeld in Beschikking 96/51 0/EG van de
Commissie (9);

de toelating van raszuivere fokvarkens tot de voortplan
ting (4) de Lid-Staten het gebruik van sperma van niet
onderzochte mannelijke dieren voor officieel onderzoek

niet mogen verbieden, beperken of belemmeren binnen
de kwantitatieve grenzen die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van een dergelijk onderzoek;

Overwegende dat de grondregels van een dergelijk offi
cieel onderzoek zijn vastgelegd in Beschikking 86/ 130/
EEG van de Commissie van 11 maart 1986 houdende

(') PB nr. L 178 van 12. 7. 1994, blz. 66.
(2) PB nr. L 167 van 26. 6. 1987, blz. 54.
(3) PB nr. L 145 van 8 . 6. 1990, blz. 38 .
« PB nr. L 71 van 17. 3 . 1990, blz. 34.

Overwegende dat de bevoegde autoriteiten van de Lid
Staten ervoor moeten zorgen dat sperma van niet
onderzochte dieren voor kunstmatige inseminatie mag
worden gebruikt tot een hoeveelheid die nodig is voor het
officiële onderzoek door erkende organisaties of vereni
gingen;
O
(6)
O
(8)
(')

PB
PB
PB
PB
Zie

nr. L 101 van 17. 4. 1986, blz. 37.
nr. L 207 van 10 . 8 . 1994, blz. 30.
nr. L 145 van 8. 6. 1990, blz. 35.
nr. L 247 van 23. 8 . 1989, blz. 43.
bladzijde 53 van dit Publikatieblad.
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Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Zoötechnisch Comité,
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— een door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat
van bestemming afgegeven certificaat waarvan het
model is opgenomen in bijlage II.
Bij de invoer moeten de in het eerste en in het tweede

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

streepje vermelde certificaten samen worden overgelegd.

Artikel 1
Artikel 3

Voor het in artikel 1 van Richtlijn 94/28/EG bedoelde
sperma van dieren die geen prestatie-onderzoek en beoor

deling van de genetische waarde overeenkomstig de in de
Gemeenschapsvoorschriften
vastgelegde
beginselen
hebben ondergaan, mogen geen grotere hoeveelheden
worden ingevoerd dan noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van dergelijk officieel onderzoek door erkende
arganisaties of verenigingen .
Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op 1 augustus 1997.
Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 18 juli 1996.

Het in artikel 1 bedoelde sperma moet vergezeld gaan
van :

— een door de bevoegde autoriteiten van het derde land

afgegeven stamboek- en fokkerijcertificaat waarvan het
model is opgenomen in bijlage I;

Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE I

STAMBOEK- EN FOKKERIJCERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN SPERMA VAN RASZUIVERE FOKRUNDEREN , RASZUIVERE FOKVARKENS

EN RASZUIVERE FOKSCHAPEN EN -GEITEN DIE GEEN PRESTATIE-ONDERRZOEK HEBBEN ONDERGAAN EN WAARVAN DE GENETISCHE
WAARDE NIET IS BEOORDEELD

A. Gegevens over het mannelijke donordier

1 . Soort ( rund/varken/schaap/geit) ( 1 ):

2 . Ras/genetisch type :

3 . Instantie van afgifte :

4 . Naam en adres van de instantie die het stamboek van oorsprong in het derde land bijhoudt:

5 . Naam en adres van de fokker:

6 . Naam (facultatief):

7 . Oorspronkelijk volgnummer:

8 . Geboortedatum :

9. Bloedgroep (2 :

10 . Afstamming :

Vader

Grootvader

Oorspronkelijk stamboeknummer:

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Grootmoeder

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Moeder

Grootvader

Oorspronkelijk stamboeknummer:

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Grootmoeder

Oorspronkelijk stamboeknummer:

11 . Alle beschikbare resultaten van het prestatie-onderzoek en de bijgewerkte resultaten van de beoordeling van de genetische waarde van
het dier zelf, zijn ouders en grootouders , met vermelding van de beoordelende instantie (3):

Afgegeven te

op

Handtekening
NAAM IN HOOFDLETTERS EN TITEL VAN DE ONDERTEKENAAR

(') Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Of een andere passende methode die overeenkomstig de communautaire wetgeving is erkend; alleen voor runderen, schapen en geiten.
(3) Indien nodig een extra blad gebruiken .

STAMBOEK- EN FOKKERIJCERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN SPERMA VAN RASZUIVERE FOKRUNDEREN , RASZUIVERE FOKVARKENS
EN RASZUIVERE FOKSCHAPEN EN - GEITEN DIE GEEN PRESTATIE-ONDERZOEK HEBBEN ONDERGAAN EN WAARVAN DE GENETISCHE
WAARDE NIET IS BEOORDEELD

B. Gegevens over het sperma
1 . Methode voor identificatie van het sperma
( kleur, nummer, enz.):

2 . Identificatie van de container :

3 . Herkomst van het sperma (adres van het spermacentrum ):
4 . Bestemming van het sperma ( naam en adres van de geadresseerde):

Aantal doses

Identificatie van het rietje

Afgegeven te

, op

Handtekening
NAAM IN HOOFDLETTERS EN TITEL VAN DE ONDERTEKENAAR

Datum van winning

BIJLAGE II

CERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN EEN VOOR DE BEOORDELING VAN DE GENETISCHE WAARDE TE GEBRUIKEN BEPERKTE

HOEVEELHEID NIET ONDERZOCHT SPERMA VAN RASZUIVERE FOKRUNDEREN , RASZUIVERE FOKVARKENS EN RASZUIVERE
FOKSCHAPEN EN -GEITEN

1 . Instantie van afgifte :
3 . Oorspronkelijk stamboeknummer:

2 . Naam van het donordier:

4 . Maximumaantal doses dat mag worden ingevoerd :
5 . Geadresseerde :

Afgegeven te

op

Handtekening
NAAM IN HOOFDLETTERS EN TITEL VAN DE ONDERTEKENAAR
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 juli 1996

tot vaststelling van de stamboek- en fokkerijcertificaten voor de invoer van
fokdieren en van sperma, eicellen en embryo's daarvan
(Voor de EER relevante tekst)

(96/51 O/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 94/28/EG van de Raad van 23 juni
1994 tot vaststelling van de beginselen inzake de zoötech
nische en genealogische voorschriften voor de invoer uit
derde landen van dieren, alsmede van sperma, eicellen en
embryo's ('), en met name op artikel 4, tweede en derde
streepje, artikel 5, tweede en derde streepje, artikel 6,
tweede streepje, en artikel 7, tweede streepje,
Overwegende dat de Commissie de stamboek- en fokke
rijcertificaten moet opstellen waarvan fokdieren, alsmede

sperma, eicellen en embryo's daarvan vergezeld moeten

worden gebracht, reeds zijn vastgesteld bij de Beschik
kingen 86/404/EEG (2), 88/ 124/EEG (3), 89/503/EEG (4),
89/506/EEG (*), 90/258/EEG (6), 93/623/EEG O en
96/80/EG (8) van de Commissie;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Zoötechnisch Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het in artikel 4, tweede streepje, van Richtlijn 94/28/EG
bedoelde stamboek- en fokkerijcertificaat moet:

gaan als zij in de Gemeenschap worden ingevoerd; dat de
inschrijving of registratie in een stamboek of een register
van de Gemeenschap plaatsvindt op basis van de in die
certificaten vermelde gegevens;

— voor raszuivere fokrunderen, voor raszuivere fokvar

Overwegende dat krachtens artikel 1 van Richtlijn 94/28/
EG fokdieren alleen mogen worden ingevoerd als zij zijn
ingeschreven of geregistreerd in een stamboek of een
register dat wordt gehouden door een instantie die is
opgenomen in de in artikel 3 van Richtlijn 94/28/EG
bedoelde lijst; dat evenwel, in afwachting dat deze lijst
wordt opgesteld, de modellen van de stamboek- en fokke
rijcertificaten moeten worden vastgesteld;

— voor hybride fokvarkens, in overeenstemming zijn met
het in bijlage II vastgestelde model;
— voor geregistreerde paardachtigen, in overeenstem
ming zijn met het bij Beschikking 93/623/EG vastge

Overwegende

dat,

in

verband

met

de

kens en voor raszuivere fokschapen en -geiten, in
overeenstemming zijn met het in bijlage I vastgestelde
model;

stelde identificatiedocument.
Artikel 2

specifieke

Bovendien moet, als de in artikel 1 bedoelde dieren

kenmerken van elke soort en van sperma, eicellen en

drachtig zijn, het certificaat worden aangevuld met een
certificaat volgens het in bijlage III vastgestelde model.

embryo's ervan, certificaten moeten worden opgesteld
voor raszuivere fokdieren, hybride fokvarkens, drachtige

dieren, sperma, eicellen en embryo's;

Artikel 3

Overwegende dat, in afwachting van de krachtens artikel
5, tweede streepje, van Richtlijn 94/28/EG vast te stellen
beschikking, alleen sperma mag worden ingevoerd van
dieren die een prestatieonderzoek en een beoordeling van
de genetische waarde hebben ondergaan;

Het in artikel 5, derde streepje, van Richtlijn 94/28/EG
bedoelde stamboek- en fokkerijcertificaat voor sperma
moet in overeenstemming zijn met het in bijlage IV vast
gestelde model.

Overwegende dat de informatie betreffende de geadres

Artikel 4

seerde deels reeds is vervat in het voor de invoer van

dieren, sperma, eicellen en embryo's vereiste gezond
heidscertificaat; dat die gegevens bijgevolg niet meer op
het stamboek- en fokkerijcertificaat moeten worden
vermeld;

Overwegende dat het model van en de gegevens die
moeten voorkomen op het stamboek- en fokkerijcertifi

caat voor fokdieren en voor sperma, eicellen en embryo's
daarvan die in het intracommunautaire handelsverkeer

(') PB nr. L 178 van 12. 7. 1994, blz. 66.

Het in artikel 6, tweede streepje, van Richtlijn 94/28/EG
bedoelde stamboek- en fokkerijcertificaat voor eicellen
moet in overeenstemming zijn met het in bijlage V vast
gestelde model.
(2)
(3)
(4)
O
(6)
O
(8

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L
L

233 van 20 . 8 . 1986, blz. 19.
62 van 8 . 3 . 1988 , blz. 32 .
247 van 23 . 8 . 1989, blz . 22.
247 van 23 . 8 . 1989, blz. 34.
145 van 8 . 6. 1990 , blz. 39.
298 van 3 . 12. 1993, blz . 45.
19 van 25. 1 . 1996, blz . 50 .
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Artikel 5

Het in artikel 7, tweede streepje, van Richtlijn 94/28 /EG

bedoelde stamboek- en fokkerijcertificaat voor embryo's
moet in overeenstemming zijn met het in bijlage VI vast
gestelde model.
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Artikel 7

Deze beschikking is van toepassing vanaf 1 augustus
1997 .

Artikel 8
Artikel 6

De in de certificaten als bedoeld in de artikelen 1 tot en

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

met 5 vermelde gegevens mogen ook worden opgenomen
in de documenten waarvan de dieren, het sperma, de

eicellen en de embryo's vergezeld gaan . In dat geval
verklaart de betrokken autoriteit, aan de hand van de

Gedaan te Brussel, 18 juli 1996.

volgende formulering, dat de gegevens in de documenten
zijn opgenomen :

„Ondergetekende verklaart dat deze documenten de in
Beschikking 96/51 O/EG van de Commissie bedoelde
gegevens bevatten ".

Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE I

STAMBOEK- EN FOKKERIJCERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN RASZUIVERE FOKRUNDEREN , RASZUIVERE FOKVARKENS , RASZUIVERE
FOKSCHAPEN EN -GEITEN

1 . Soort ( rund/varken/schaap/geit) ( 1 ):

2 . Ras :

3 . Instantie van afgifte :

4 . Naam en adres van de instantie die het stamboek van oorsprong in het derde land bijhoudt:

5 . Naam en adres van de fokker:

6 . Naam en adres van de fokkerijgroepering die het communautaire stamboek bijhoudt waarin het dier zal worden ingeschreven :

7 . Naam en adres van de persoon die verantwoordelijk is voor de inschrijving of registratie van het dier:

9. Oorspronkelijk stamboeknummer:

8 . Naam van het dier (facultatief):

10 . Identificatiemethode (tatoeëring , oormerk, microchip,
schetskaart , enz.):

11 . Identificatienummer :

12 . Geboortedatum :

13 . Geslacht :

14 . Afstamming :

Vader

Grootvader

Oorspronkelijk stamboeknummer:

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Grootmoeder

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Moeder

Grootvader

Oorspronkelijk stamboeknummer:

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Grootmoeder

Oorspronkelijk stamboeknummer:

15 . Alle beschikbare resultaten van het prestatieonderzoek en de bijgewerkte resultaten van de beoordeling van de genetische waarde van het
dier zelf, zijn ouders en grootouders , met vermelding van de beoordelende instantie (2):

Afgegeven te

op

Handtekening
NAAM IN HOOFDLETTERS EN TITEL VAN DE ONDERTEKENAAR

1 ) Doorhalen wat niet van toepassing is.
2 Indien nodig , een extra blad gebruiken .

BIJLAGE II

CERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN HYBRIDE FOKVARKENS

1 . Instantie van afgifte :

2 . Naam en adres van de instantie die het register van oorsprong in het derde land bijhoudt :

3 . Naam en adres van de fokker:

4 . Naam en adres van de fokkerijgroepering die het communautaire register bijhoudt waarin het dier zal worden ingeschreven :

5 . Naam en adres van de persoon die verantwoordelijk is voor de registratie van het dier:

6 . Naam (facultatief):

7 . Volgnummer in het derde land :

8 . Identificatiemethode (tatoeëring , oormerk, microchip,

9 . Identificatienummer :

enz .):

11 . Geslacht:

10 . Geboortedatum :

12 . Genetisch type , lijn :

Afgegeven te

op

Handtekening
NAAM IN HOOFDLETTERS EN TITEL VAN DE ONDERTEKENAAR

BIJLAGE III

CERTIFICAAT INZAKE DRACHTIGHEID

A. Gegevens over het mannelijke donoraier

2 . Ras/genetisch type :

1 . Soort :

3 . Instantie van afgifte :

4. Naam en adres van de instantie die het stamboek van oorsprong in het derde land bijhoudt:

5 . Naam (facultatief):

6 . Oorspronkelijk volgnummer:

7 . Geboortedatum :

8 . Bloedgroep (1 ) :

9 . Naam en adres van de fokker:

10 . Afstamming :

Grootvader (3)
Oorspronkelijk stamboeknummer:

Vader (2 )
Oorspronkelijk stamboeknummer:

Grootmoeder (3)
Oorspronkelijk stamboeknummer:
Grootvader (3)
Oorspronkelijk stamboeknummer:

Moeder (2)
Oorspronkelijk stamboeknummer:

Grootmoeder (3)
Oorspronkelijk stamboeknummer:

1 1 . Alle beschikbare resultaten van het prestatieonderzoek en de bijgewerkte resultaten van de beoordeling van de genetische waarde van het

dier zelf, zijn ouders en grootouders, met vermelding van de beoordelende instantie (2) (4):

B. Inseminatie - of dekdatum

Afgegeven te

op

Handtekening
NAAM IN HOOFDLETTERS EN TITEL VAN DE ONDERTEKENAAR

(') Of een andere passende methode die overeenkomstig de communautaire wetgeving is erkend, alleen voor runderen, schapen en geiten.
(2) Niet nodig voor hybride varkens.
(3) Niet nodig voor paardachtigen en hybride varkens.
4) Indien nodig , een extra blad gebruiken .

BIJLAGE IV

STAMBOEK- EN FOKKERIJCERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN SPERMA VAN RASZUIVERE FOKRUNDEREN , FOKVARKENS , RASZUIVERE
FOKSCHAPEN EN -GEITEN

A. Gegevens over het mannelijke donordier

2 . Ras/genetisch type :

1 . Soort ( rund/varken/schaap/geit) (1 ):

3 . Instantie van afgifte :

4 . Naam en adres van de instantie die het stamboek van oorsprong in het derde land bijhoudt:

5 . Naam en adres van de fokker:

6. Naam (facultatief):

7 . Oorspronkelijk volgnummer:

8 . Geboortedatum :

9. Bloedgroep (2):

10. Afstamming (3) :

Vader

Grootvader

Oorspronkelijk stamboeknummer:

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Grootmoeder

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Moeder

Grootvader

Oorspronkelijk stamboeknummer:

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Grootmoeder

Oorspronkelijk stamboeknummer:

11 . Alle beschikbare resultaten van het prestatieonderzoek en de bijgewerkte resultaten van de beoordeling van de genetische waarde van het
dier zelf, zijn ouders en grootouders , met vermelding van de beoordelende instantie (3) (4):

12 . Betrouwbaarheid van de beoordeling van de genetische waarde (alleen voor stieren van melkrassen) (ten minste 0,5 ):

Afgegeven te

op

Handtekening
NAAM IN HOOFDLETTERS EN TITEL VAN DE ONDERTEKENAAR

( 1 ) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2) Of een andere passende methode die overeenkomstig de communautaire wetgeving is erkend; alleen voor runderen , schapen en geiten .

(3 Niet nodig voor hybride varkens.
4) Indien nodig een extra blad gebruiken .

STAMBOEK- EN FOKKERIJCERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN SPERMA- VAN RASZUIVERE FOKRUNDEREN , FOKVARKENS , RASZUIVERE
FOKSCHAPEN EN -GEITEN

B. Gegevens over het sperma
1 . Methode voor identificatie van het sperma ( kleur,
nummer, enz.):

2 . Identificatie van de container:

3 . Herkomst van het sperma (adres van het spermacentrum/de spermacentra) :
4 . Bestemming van het sperma (naam en adres van de geadresseerde):

Aantal doses

identificatie van het rietje

Afgegeven te

, op

Handtekening
NAAM IN HOOFDLETTERS EN TITEL VAN DE ONDERTEKENAAR

Datum van winning

BIJLAGE V

STAMBOEK- EN FOKKERIJCERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN EICELLEN VAN RASZUIVERE FOKRUNDEREN , FOKVARKENS , RASZUIVERE
FOKSCHAPEN EN -GEITEN

A. Gegevens over het vrouwelijke donordier

2 . Ras/genetisch type :

1 . Soort ( rund/varken/schaap/geit ) ( 1 ):

3 . Instantie van afgifte :

4 . Naam en adres van de instantie die het stamboek van oorsprong in het derde land bijhoudt:

5 . Naam en adres van de fokker:

6 . Naam (facultatief):

7 . Oorspronkelijk volgnummer:

8 . Geboortedatum :

9 . Bloedgroep (2):

10 . Afstamming (3)

Vader

Grootvader

Oorspronkelijk stamboeknummer:

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Grootmoeder

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Moeder

Grootvader

Oorspronkelijk stamboeknummer:

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Grootmoeder

Oorsponkelijk stamboeknummer:

11 . Alle beschikbare resultaten van het prestatieonderzoek en de bijgewerkte resultaten van de beoordeling van de genetische waarde van het
dier zelf, zijn ouders en grootouders , met vermelding van de beoordelende instantie (3) (4):

Afgegeven te

op

Handtekening
NAAM IN HOOFDLETTERS EN TITEL VAN DE ONDERTEKENAAR

(') Doorhalen wat niet van toepassing is .

f2) Of een andere passende methode die overeenkomstig de communautaire wetgeving is erkend; alleen voor runderen, schapen en geiten .
(3) Niet nodig voor hybride varkens .

4 Indien nodig een extra blad gebruiken .

STAMBOEK- EN FOKKERIJCERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN EICELLEN VAN RASZUIVERE FOKRUNDEREN , FOKVARKENS , RASZUIVERE
FOKSCHAPEN EN -GEITEN

B. Gegevens over de eicellen
1 . Methode voor identificatie van de eicellen

2 . Identificatie van de container:

(kleur, nummer, enz.):
3 . Herkomst van de eicellen (adres van het team dat de eicellen heeft gewonnen ):
4 . Bestemming van de eicellen (naam en adres van de geadresseerde ):

Identificatie van het rietje

Aantal eicellen per rietje

I
\
Afgegeven te

op

Handtekening
NAAM IN HOOFDLETTERS EN TITEL VAN DE ONDERTEKENAAR

Datum van winning

BIJLAGE VI

STAMBOEK- EN FOKKERIJCERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN EMBRYO 'S VAN RASZUIVERE FOKRUNDEREN , FOKVARKENS ,
RASZUIVERE FOKSCHAPEN EN -GEITEN

A. Gegevens over het vrouwelijke donordier

1 . Soort ( rund/varken/schaap/geit) (1 ):

2 . Ras/genetisch type :

3 . Instantie van afgifte :

4 . Naam en adres van de instantie die het stamboek van oorsprong in het derde land bijhoudt:

5 . Naam en adres van de fokker:

6 . Naam (facultatief):

7 . Oorspronkelijk volgnummer:

8 . Geboortedatum :

9 . Bloedgroep (2):

10 . Afstamming (3):

Vader

Grootvader

Oorspronkelijk stamboeknummer:

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Grootmoeder

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Moeder

Grootvader

Oorspronkelijk stamboeknummer:

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Grootmoeder

Oorspronkelijk stamboeknummer:

11 . Alle beschikbare resultaten van het prestatieonderzoek en de bijgewerkte resultaten van de beoordeling van de genetische waarde van het
dier zelf, zijn ouders en grootouders, met vermelding van de beoordelende instantie (3) (4):

Afgegeven te

op

Handtekening
NAAM IN HOOFDLETTERS EN TITEL VAN DE ONDERTEKENAAR

(1)
2
p)
(4)

Doorhalen wat niet van toepassing is.
Of een andere passende methode die overeenkomstig de communautaire wetgeving is erkend ; alleen voor runderen , schapen en geiten ,
Niet nodig voor hybride varkens.
Indien nodig een extra blad gebruiken .

STAMBOEK- EN FOKKERIJCERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN EMBRYO 'S VAN RASZUIVERE FOKRUNDEREN , FOKVARKENS ,
RASZUIVERE FOKSCHAPEN EN -GEITEN

B. Gegevens over het vrouwelijke donordier

2 . Ras/gentisch type :

1 . Soort ( rund/varken/schaap/geit) (1 ):

3 . Instantie van afgifte :

4 . Naam en adres van de instantie die het stamboek van oorsprong in het derde land bijhoudt:

5 . Naam en adres van de fokker:

6 . Naam (facultatief):

7 . Oorspronkelijk volgnummer:

8 . Geboortedatum :

9 . Bloedgroep (2):

10 . Afstamming (3 :

Vader

Grootvader

Oorspronkelijk stamboeknummer:

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Grootmoeder

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Moeder

Grootvader

Oorspronkelijk stamboeknummer:

Oorspronkelijk stamboeknummer:
Grootmoeder

Oorspronkelijk stamboeknummer:

11 . Alle beschikbare resultaten van het prestatieonderzoek en de bijgewerkte resultaten van de beoordeling van de genetische waarde van het
dier zelf , zijn ouders en grootouders , met vermelding van de beoordelende instantie (3) (4):

Afgegeven te

op

Handtekening

NAAM IN HOOFDLETTERS EN TITEL VAN DE ONDERTEKENAAR

P ) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2 Of een andere passende methode die overeenkomstig de communautaire wetgeving is erkend ; alleen voor runderen , schapen en geiten .
(3) Niet nodig voor hybride varkens.
") Indien nodig een extra blad gebruiken .

STAMBOEK- EN FOKKERIJCERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN EMBRYO'S VAN RASZUIVERE FOKRUNDEREN , FOKVARKENS ,
RASZUIVERE FOKSCHAPEN EN -GEITEN

C. Gegevens over de embryo's
1 . Methode voor identificate van de embryo's

2. Identificatie van de container:

(kleur, nummer, enz.):
3. Herkomst van de embryo's (adres van het team dat de embryo's heeft gewonnen):
4. Bestemming van de embryo's (naam en adres van de geadresseerde):

identificatie van het rietje

Afgegeven te

Aantal embryo's per rietje

op

Handtekening
NAAM IN HOOFDLETTERS EN TITEL VAN DE ONDERTEKENAAR

Datum van winning

