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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)
VERORDENING (EG) Nr. 1944/96 VAN DE COMMISSIE
van 9 oktober 1996

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in
onveranderde vorm

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van

30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 599/96 (2), inzonderheid op artikel
19, lid 4, eerste alinea, onder a),
Overwegende dat krachtens artikel 19 van Verordening
(EEG) nr. 1785/81 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 , lid 1 ,
onder a), van die verordening genoemde produkten en de
prijzen voor deze produkten in de Gemeenschap over
brugd kunnen worden door een restitutie bij de uitvoer;
Overwegende dat krachtens Verordening (EEG)
nr. 1785/ 81

de restituties voor witte suiker en ruwe

suiker, welke niet gedenatureerd en in onveranderde vorm
uitgevoerd zijn, vastgesteld moeten worden rekening
houdend met de toestand op de markt van de Gemeen
schap en op de wereldmarkt voor suiker, en vooral met de
in artikel 17 bis van genoemde verordening bedoelde
prijs- en kostenelementen; dat volgens dit artikel even
eens met het economische aspect van de voorgenomen
uitvoertransactie rekening moet worden gehouden;
Overwegende dat voor ruwe suiker de restitutie vastgesteld
moet worden voor de standaardkwaliteit die bepaald is in
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 431 /68 van de Raad
van 9 april 1968 houdende vaststelling van de standaard
kwaliteit voor ruwe suiker en van de plaats van grensover
schrijding van de Gemeenschap voor de berekening van
de cif-prijzen in de sector suiker (3), gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 3290/94 (4); dat deze restitutie bovendien
werd vastgesteld overeenkomstig artikel 17 bis, lid 4, van
Verordening (EEG) nr. 1785/81 ; dat kandijsuiker in
Verordening (EG) nr. 2135/95 van de Commissie van 7
september 1995 inzake uitvoeringsbepalingen voor de
toekenning van uitvoerrestituties in de sector suiker (^
werd omschreven ; dat het aldus berekende restitutiebe

drag voor gearomatiseerde suiker en suiker waaraan kleur
stoffen zijn toegevoegd, moet gelden voor de hoeveelheid
sacharose in de betreffende suiker en bijgevolg worden
vastgesteld per percent sacharosegehalte;

Overwegende dat de toestand op de wereldmarkt of de

bijzondere eisen van bepaalde markten het noodzakelijk
kunnen maken de restitutie voor suiker naar gelang van
de bestemming te variëren;

Overwegende dat in bijzondere gevallen het bedrag van
de restitutie kan worden vastgesteld bij besluiten van
verschillende aard;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van

de Raad (6), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1380/95 (7),
een verbod is vastgesteld voor handelsverkeer tussen de

Europese Gemeenschap en de Federatieve Republiek
Joegoslavië (Servië en Montenegro); dat dit verbod niet

geldt voor bepaalde omstandigheden die limitatief zijn
opgesomd in de artikelen 2, 4, 5 en 7 en in Verordening
(EG) nr. 462/96 van de Raad (8); dat daarmee rekening
moet worden gehouden bij de vaststelling van de restitu
ties;

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (9), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 150/95 (l0), 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 ("), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1482/96 (l2);
Overwegende dat de restitutie elke twee weken moet

worden vastgesteld; dat de restitutie tussentijds gewijzigd
kan worden ;

Overwegende dat de toepassing van deze regels op de
huidige situatie van de suikermarkt en met name op de
noteringen of prijzen van suiker in de Gemeenschap en
op de wereldmarkt voert tot het vaststellen van de resti

tutie ter hoogte van de in de bijlage aangegeven bedragen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor suiker,
(6) PB nr. L 102 van 28 . 4. 1993, blz. 14.

I7) PB nr. L 138 van 21 . 6. 1995, blz. 1 .
')
2)
3)
4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
206 van 16 . 8 . 1996, blz . 43 .
89 van 10 . 4. 1968 , blz . 3 .
349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.

5 PB nr. L 214 van 8 . 9. 1995, blz. 16.

(8) PB
O PB
( 10) PB
(") PB
(' 2 PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

65 van 15. 3. 1996, blz. 1 .
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz . 1 .
108 van 1 . 5. 1993, blz. 106 .
188 van 27. 7. 1996, blz . 22.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restituties bij de uitvoer in onveranderde vorm van de in artikel 1 , lid 1 , onder a), van
Verordening (EEG) nr. 1785/81 genoemde produkten, welke niet gedenatureerd zijn,
worden vastgesteld overeenkomstig de bedragen aangegeven in de bijlage .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 10 oktober 1996.

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

Gedaan te Brussel, 9 oktober 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 9 oktober 1996 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
Produktcode

Restitutiebedrag (3)
— in ecu/ 1 00 kg —

1701 11 90 100
1701 11 90 910

38,33
38,19

1701 11 90 950
1701 1290 100
1701 12 90 910

38,33
38,19

1701 12 90 950

I

(')
(')
(2)
(')
(')
O

— in ecu/ 1 % sacharose x 100 kg —
1701 91 00 000

0,4167

— in ecu/ 100 kg —
1701 99 10 100

41,67

1701 99 10 910

41,90
41,90

1701 99 10 950

— in ecu/ 1 % sacharose x 100 kg —
1701 99 90 100

0,4167

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het
rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwijkt van 92 %, wordt het
bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig het bepaalde in
artikel 17 bis, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .
(2) Vaststelling geschorst door Verordening (EEG) nr. 2689/85 van de Commissie
(PB nr. L 255 van 26. 9. 1985, blz. 12), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3251 /85 (PB nr. L 309 van 21 . 11 . 1985, blz. 14).
(3) De restituties voor uitvoer naar de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en
Montenegro) mogen slechts worden toegekend met inachtneming van het
bepaalde in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 990/93 en Verordening (EG)
nr. 462/96.
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VERORDENING (EG) Nr. 1945/96 VAN DE COMMISSIE
van 9 oktober 1996

tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte
suiker voor de tiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in
Verordening (EG) nr. 1464/96
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 599/96 (2), met name op artikel 1 7,
lid 5, tweede alinea, onder b),
Overwegende dat krachtens Verordening (EG) nr. 1464/96
van de Commissie van 25 juli 1996 betreffende een
permanente inschrijving voor de vaststelling van
heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker (3),
deelinschrijvingen worden gehouden voor de uitvoer van

een verbod is vastgesteld voor handelsverkeer tussen de

Europese Gemeenschap en de Federatieve Republiek
Joegoslavië (Servië en Montenegro); dat dit verbod niet

geldt voor bepaalde omstandigheden die limitatief zijn
opgesomd in de artikelen 2, 4, 5 en 7 en in Verordening
(EG) nr. 462/96 van de Raad (6); dat daarmee rekening
moet worden gehouden bij de vaststelling van de restitu
ties;

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

Artikel 1

deze suiker,

Overwegende dat, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 9, lid 1 , van Verordening (EG) nr. 1464/96 naar
gelang van het geval, een maximumbedrag van de resti
tutie bij uitvoer wordt vastgesteld voor de betrokken deel
inschrijving, waarbij met name rekening wordt gehouden
met de situatie en de te verwachten ontwikkeling van de
suikermarkt in de Gemeenschap en daarbuiten;

Overwegende dat na onderzoek van de offertes de in
artikel 1 bedoelde bepalingen moeten worden vastgesteld
voor de tiende deelinschrijving,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van
de Raad (4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1380/95 (5),

1 . Voor de tiende deelinschrijving voor witte suiker,
gehouden krachtens Verordening (EG) nr. 1464/96 wordt
het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer vastge
steld op 44,940 ecu per 100 kg.

2. De restituties voor uitvoer naar de Federatieve Repu
bliek Joegoslavië (Servië en Montenegro) mogen slechts
worden toegekend met inachtneming van het bepaalde in
de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 990/93 en in Veror
dening (EG) nr. 462/96.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 10 oktober 1996.

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

Gedaan te Brussel, 9 oktober 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.

I1) PB nr. L 206 van 16. 8. 1996, blz. 43.
O PB nr. L 187 van 26. 7. 1996, blz. 42.
(4) PB nr. L 102 van 28 . 4. 1993, blz. 14.

l5) PB nr. L 138 van 21 . 6. 1995, blz. 1 .

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

Nr. L 257/4

f~NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

10 . 10 . 96

VERORDENING (EG) Nr. 1946/96 VAN DE COMMISSIE
van 9 oktober 1996

tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de
bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 599/96 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1422/95 van de
Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling, voor de
sector suiker, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer
van melasse en tot wijziging van Verordening (EEG)
nr. 785/68 (3), en met name op artikel 1 , lid 2, en artikel
3 , lid 1 ,

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 1422/95 is
bepaald dat de cif-invoerprijs voor melasse, hierna „repre
sentatieve prijs" genoemd, wordt vastgesteld overeenkom
stig Verordening (EEG) nr. 785/68 van de Commissie (4);
dat deze prijs geldt voor de standaardkwaliteit als gedefi
nieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 785/68 ;

Overwegende dat de representatieve prijs voor melasse
wordt berekend voor een plaats van grensoverschrijding
van de Gemeenschap, namelijk Amsterdam; dat bij de
berekening van deze prijs moet worden uitgegaan van de
gunstigste aankoopmogelijkheden op de wereldmarkt, die

worden vastgesteld op grond van de noteringen of prijzen
op deze markt, aangepast op basis van de eventuele kwali
teitsverschillen ten opzichte van de standaardkwaliteit; dat
de standaardkwaliteit van melasse is vastgesteld bij Veror
dening (EEG) nr. 785/68 ;

Overwegende dat voor de constatering van de gunstigste
aankoopmogelijkheden op de wereldmarkt rekening moet
worden gehouden met alle gegevens betreffende de op de
wereldmarkt gedane aanbiedingen, de op belangrijke
markten in derde landen geconstateerde prijzen en de in
het internationale handelsverkeer tot stand gekomen

handelskwaliteit zijn of wanneer de in de aanbieding
vermelde prijs slechts betrekking heeft op een geringe en
niet voor de markt representatieve hoeveelheid; dat
evenmin rekening moet worden gehouden met die
aanbiedingsprijzen waarvan mag worden aangenomen dat
ze niet representatief zijn voor de werkelijke marktont
wikkeling;
Overwegende dat, om gegevens te verkrijgen die vergelijk
baar zijn met die voor melasse van de standaardkwaliteit,
de prijzen, naargelang van de kwaliteit van de aangeboden
melasse, moeten worden verhoogd of verlaagd op basis
van de resultaten die bij toepassing van artikel 6 van

Verordening (EEG) nr. 785/68 worden verkregen;
Overwegende dat een representatieve prijs bij uitzonde
ring voor een beperkte tijd ongewijzigd gehandhaafd kan
worden wanneer de Commissie geen kennis meer heeft
kunnen nemen van de aanbiedingsprijs waarvan is uitge
gaan voor de vorige vaststelling van de representatieve
prijs, en wanneer de beschikbare aanbiedingsprijzen die
niet voldoende representatief lijken te zijn voor de werke
lijke markttendens, plotselinge en aanzienlijke wijzi
gingen van de representatieve prijs teweeg zouden bren
gen ;

Overwegende dat, indien er een verschil is tussen de reac
tieprijs voor het betrokken produkt en de representatieve
prijs, aanvullende invoerrechten moeten worden vastge
steld overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG)
nr. 1422/95; dat als de invoerrechten worden geschorst
overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG)
nr. 1422/95, specifieke bedragen ter vervanging van die
rechten moeten worden vastgesteld;
Overwegende dat toepassing van deze bepalingen leidt tot
de representatieve prijzen en de aanvullende invoer
rechten voor de betrokken produkten zoals die worden
vastgesteld in de bijlage bij deze verordening;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor suiker,

verkooptransacties, waarvan de Commissie door de Lid
Staten of op eigen initiatief kennis heeft genomen; dat
krachtens artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 785/68 bij
die constatering kan worden uitgegaan van een gemid
delde van verschillende prijzen wanneer dat gemiddelde
beschouwd kan worden als representatief voor de werke
lijke marktontwikkeling;

Overwegende dat geen rekening met die gegevens wordt
gehouden wanneer de goederen niet van gezonde
(')
O
O
(4

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
206
141
145

van
van
van
van

1 . 7. 1981 , blz. 4.
16. 8 . 1996, blz. 43.
24. 6. 1995, blz. 12.
27. 6. 1968, blz. 12.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De representatieve prijzen en de aanvullende invoer
rechten voor de in artikel 1 van Verordening (EG)
nr. 1422/95 bedoelde produkten worden vastgesteld zoals
aangegeven in de bijlage .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 10 oktober 1996.
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NL

Nr. L 257/ 5

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

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

Gedaan te Brussel, 9 oktober 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de
aanvullende invoerrechten voor melasse

Toe te passen recht bij invoer
als gevolg van schorsing
GN-code

Representatieve prijs in ecu
per 100 kg netto van het
betrokken produkt

1703 10 00 (')

7,95

1703 90 00 (')

11,28

Aanvullend recht in ecu

van de invoerrechten,

per 100 kg netto van het
betrokken produkt

als bedoeld in artikel 5 van

Verordening (EG) nr. 1422/ 95,
in ecu per 100 kg netto van het
betrokken produkt (2)

—

0,26

—

0,00

(') Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 785/68 .
(2) Dit bedrag vervangt, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1422/95, het voor deze produkten vastgestelde
bedrag van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
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VERORDENING (EG) Nr. 1947/96 VAN DE COMMISSIE
van 9 oktober 1996

inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer
van gerst die in het bezit is van het Deense interventiebureau
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Artikel 2

1.

De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

van ten hoogste 49 000 ton gerst voor uitvoer naar alle

Gemeenschap,

derde landen .

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening

2. De gebieden waar de 49 000 ton gerst is opgeslagen,
zijn vermeld in bijlage I.

der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en
met name op artikel 5,

Artikel 3

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2131 /93 van
de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1 20/94 (4), de procedures en de voorwaarden voor de
verkoop van graan door de interventiebureaus zijn vastge
steld;

Overwegende dat het bij de huidige marktsituatie dienstig
is een permanente inschrijving te openen voor de uitvoer
van 49 000 ton gerst die in het bezit is van het Deense

1.
In afwijking van het bepaalde in artikel 16, derde
alinea, van Verordening (EEG) nr. 2131 /93 is de bij
uitvoer te betalen prijs die welke in het bod is vermeld.

2. Voor uitvoer in het kader van deze verordening
worden noch uitvoerrestituties noch uitvoerbelastingen,
noch maandelijkse verhogingen toegepast.
3 . Artikel 8 , lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2131 /93
is niet van toepassing.

interventiebureau;

Artikel 4

Overwegende dat voor een regelmatig verloop van de
transacties en de controles daarop speciale bepalingen
moeten worden vastgesteld; dat het dienstig is daartoe een

zekerheidsregeling vast te stellen waarmee de beoogde
doelstellingen worden bereikt zonder dat dit voor de
betrokken handelaren overdreven hoge kosten meebrengt;
dat bijgevolg moet worden afgeweken van sommige voor
schriften, met name van Verordening (EEG) nr. 2131 /93;

Overwegende dat, wanneer door omstandigheden die aan
het interventiebureau zijn toe te schrijven, het afhalen van
de gerst meer dan vijf dagen wordt vertraagd of het vrij
geven van een van de verlangde zekerheden wordt uitge
steld, de betrokken Lid-Staat een schadeloosstelling zal
moeten betalen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

1.
De uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van
afgifte in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2131 /93 tot en met het einde van de vierde daaropvol
gende maand.

2. De offertes die in het kader van deze openbare
inschrijving worden ingediend, mogen niet vergezeld gaan
van aanvragen voor uitvoercertificaten in het kader van
artikel 44 van Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de
Commissie (■').
Artikel 5

1 . In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2131 /93 verstrijkt de termijn voor
de indiening van de offertes voor de eerste deelinschrij
ving op 17 oktober 1996 om 9.00 uur (tijd van Brussel).

Comité van beheer voor granen,

2. De termijn voor de indiening van de offertes voor
volgende deelinschrijvingen verstrijkt telkens op
donderdag om 9.00 uur (tijd van Brussel).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

3 . De laatste deelinschrijving verstrijkt op 29 mei 1997
om 9.00 uur (tijd van Brussel).

Artikel 1

Onverminderd andersluidende bepalingen in deze veror

dening houdt het Deense interventiebureau onder de bij
Verordening (EEG) nr. 2131 /93 vastgestelde voorwaarden
een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van
gerst die in zijn bezit is.
(')
(2)
(3)
(4

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
126 van 24. 5. 1996, blz. 37.
191 van 31 . 7. 1993, blz. 76.
21 van 26. 1 . 1994, blz. 1 .

4.

De offertes moeten worden ingediend bij het

Deense interventiebureau .

Artikel 6

1 . Naar keuze van de koper vóór of bij de uitslag uit de
opslagplaats gaan het interventiebureau, de opslaghouder
en de koper, indien deze laatste dit wenst, in onderlinge
overeenstemming over tot het nemen van contradictoire
(5) PB nr. L 331 van 2. 12. 1988 , blz. 1 .
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monsters met een frequentie van ten minste een monster
neming voor elke 500 ton en tot de analyse van deze
monsters. Het interventiebureau kan zich laten vertegen
woordigen door een gemachtigde, die evenwel niet de
opslaghouder mag zijn .

Nr. L 257/7

kwaliteit te leveren, wordt de zekerheid niet vrijge
geven. De partij moet binnen een termijn van ten

hoogste drie dagen na het verzoek van de koper
worden vervangen . De koper stelt de Commissie
daarvan overeenkomstig bijlage II onverwijld in
kennis;

In geval van betwisting worden de resultaten van de
analyses aan de Commissie medegedeeld .
De contradictoire monsters worden genomen en geanaly
seerd binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen
vanaf de datum van het verzoek van de koper of binnen
een termijn van drie werkdagen indien de monsters bij de
uitslag uit de opslagplaats worden genomen. Wanneer het
eindresultaat van de analyses van de monsters op een
kwaliteit duidt die :

a) beter is dan de in het bericht van inschrijving vermelde
kwaliteit, moet de koper de partij als zodanig aanvaar
den ;

b) beter is dan de voor interventie geldende minimum

d) minder is dan de voor interventie geldende mini
mumeisen, mag de koper de betrokken partij niet
overnemen . Hij is eerst van al zijn verplichtingen voor
de betrokken partij, met inbegrip van die betreffende
de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en
het interventiebureau onverwijld overeenkomstig
bijlage II op de hoogte heeft gebracht; hij kan het
interventiebureau echter verzoeken hem zonder extra

kosten een andere partij gerst uit de interventievoor
raden van de in het vooruitzicht gestelde kwaliteit te
leveren . In dit geval wordt de zekerheid niet vrijgege
ven . De partij moet binnen een termijn van ten
hoogste drie dagen na het verzoek van de koper
worden vervangen . De koper stelt de Commissie
daarvan overeenkomstig bijlage II onverwijld in
kennis .

kenmerken, maar minder dan de in het bericht van

inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil
ten opzichte van deze laatste kwaliteit niet groter is

2.
Indien de gerst wordt uitgeslagen alvorens de resul
taten van de analyses bekend zijn, zijn echter vanaf het

dan :

tijdstip van de afhaling van de partij alle risico's voor
rekening van de koper, onverminderd de rechtsmiddelen
waarover de koper jegens de opslaghouder mocht beschik

— 2 kg/hl voor het soortelijk gewicht, dat evenwel
niet lager mag zijn dan 60 kg/hl,

ken .

— 1 procentpunt voor het vochtgehalte,
— 0,5 procentpunt voor de in punt B.2, respectievelijk
punt B.4 van de bijlage bij Verordening (EEG) nr.
689/92 van de Commissie (') bedoelde onzuiverhe
den, en

— 0,5 procentpunt voor de in punt B.5 van de bijlage
bij Verordening (EEG) nr. 689/92 bedoelde onzui
verheden, waarbij evenwel de voor schadelijke
korrels en voor moederkoren toegestane percen

3.
Indien binnen een periode van ten hoogste één
maand na de datum van het door de koper ingediende
verzoek om vervanging de koper na achtereenvolgende
vervangingen geen vervangende partij van de in het voor
uitzicht gestelde kwaliteit heeft gekregen, is hij van al zijn
verplichtingen, met inbegrip van die betreffende de zeker
heden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interven
tiebureau overeenkomstig bijlage II onverwijld op de
hoogte heeft gebracht.

tages ongewijzigd blijven,

moet de koper de partij als zodanig aanvaarden;

c) beter is dan de voor interventie geldende minimum
kenmerken, maar minder dan de in het bericht van

inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil
ten opzichte van deze laatste kwaliteit groter is dan het
onder b) bedoelde verschil, kan de koper:

4.
De kosten van monsternemingen en analyses als
bedoeld in lid 1 , met uitzondering van die waarbij het
eindresultaat duidt op een mindere kwaliteit dan de voor
interventie vereiste minimumkwaliteit, komen ten laste

van het EOGFL voor maximaal één analyse per 500 ton ,
met uitzondering van de overslagkosten. Overslagkosten
en eventuele aanvullende analyses op verzoek van de
koper zijn voor diens rekening.

— hetzij de partij als zodanig aanvaarden;
— hetzij weigeren de betrokken partij over te nemen .
Hij is eerst van al zijn verplichtingen voor de
betrokken partij, met inbegrip van die betreffende
de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie
en het interventiebureau overeenkomstig bijlage II

onverwijld op de hoogte heeft gebracht; indien hij
echter het interventiebureau verzoekt hem zonder

extra kosten een andere partij gerst uit de interven
tievoorraden van de in het vooruitzicht gestelde
(') PB nr. L 74 van 20. 3. 1992, blz. 18.

Artikel 7

In afwijking van artikel 12 van Verordening (EEG) nr.
3002/92 moet in de documenten betreffende de verkoop
van gerst overeenkomstig deze verordening, en met name
in het uitvoercertificaat, het uitslagbewijs zoals bedoeld in
artikel 3 , lid 1 , onder b), van Verordening (EEG) nr.
3002/92, de aangifte ten uitvoer en, in voorkomend geval,
het exemplaar T 5, een van de volgende vermeldingen
worden opgenomen :

Nr. L 257/8
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— Cebada de intervención sin aplicación de restitución

ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1947/96
— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller
-afgift, forordning (EF) nr. 1947/96
— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrer
stattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG)
Nr. 1947/96

— ΚριSή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής η
φόρου, κανονισμός ( ΕΚ) αριS. 1947/96
— Intervention barley without application of refund or

tax, Regulation (EC) No 1947/96
— Orge d intervention ne donnant pas lieu a restitution
ni taxe, règlement (CE) n0 1947/96
— Orzo d intervento senza applicazione di restituzione
né di tassa, regolamento (CE) n. 1947/96
— Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie

of belasting, Verordening (EG) nr. 1947/96
— Cevada de intervenção sem aplicação de uma restitui

ção ou imposição, Regulamento (CE) n ? 1947/96
— Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä
vientimaksua, asetus (EY) N:o 1947/96
— Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller
avgift, förordning (EG) nr 1947/96.
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In afwijking van artikel 15, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 3002/92 van de Commissie ('):
— moet het bedrag van 30 ecu/ton worden vrijgegeven
binnen 20 werkdagen na de datum waarop degene aan
wie is toegewezen het bewijs levert dat de afgehaalde
gerst het douanegebied van de Gemeenschap heeft
verlaten;

— moet het bedrag van 20 ecu/ton worden vrijgegeven
binnen 15 werkdagen na de datum daarop degene aan
wie is toegewezen het bewijs van de invoer tot
verbruik in een derde land levert. Dit bewijs wordt
geleverd overeenkomstig de artikelen 18 en 47 van
Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie (2).
3.
Behalve in naar behoren gemotiveerde uitzonde
ringsgevallen, en met name ingeval een administratief
onderzoek wordt ingesteld, geeft vrijgave van de in dit
artikel bedoelde zekerheden na het verstrijken van de in
dit artikel bedoelde termijnen steeds aanleiding tot de
betaling door de Lid-Staat van een schadeloosstelling die
gelijk is aan 0,015 ecu/ 10 ton per dag vertraging.
Het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Land
bouw (EOGFL) neemt deze schadeloosstelling niet voor
zijn rekening.
Artikel 9

Artikel 8

1 . De overeenkomstig artikel 13 , lid 4, van Verorde
ning (EEG) nr. 2131 /93 gestelde zekerheid moet worden

vrijgegeven zodra de uitvoercertificaten zijn afgegeven aan
degenen aan wie is toegewezen .

2. De naleving van de verplichting tot uitvoer naar de
derde landen wordt gegarandeerd door een zekerheid ten
bedrage van 50 ecu/ton, waarvan een bedrag van 30
ecu/ton bij de afgifte van het uitvoercertificaat wordt

gesteld en het saldo ten bedrage van 20 ecu/ton vóór het
afhalen van het graan .

Het Deense interventiebureau stelt de Commissie uiterlijk
twee uur na het verstrijken van de termijn voor het
indienen van de offertes in kennis van de ontvangen
inschrijvingen . Zij moeten worden doorgezonden over
eenkomstig het schema van bijlage III en via de in bijlage
IV vermelde oproepnummers.
Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 9 oktober 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 301 van 17. 10. 1992, blz . 17.
2 PB nr. L 351 van 14. 12. 1987, blz. 1 .

10 . 10 . 96

NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

BIJLAGE I
(in ton)

Plaats van opslag

Hoeveelheid

Jylland

Sjælland

39 545

I

9 397

BIJLAGE II

Mededeling inzake weigering van partijen die zijn toegewezen in het kader van de perma
nente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst in het bezit van het Deense interven
tiebureau

(Artikel 6, lid 1 , van Verordening (EG) nr. 1947/96)
— Naam van de indiener van de offerte aan wie is toegewezen :
— Datum van de openbare inschrijving:
— Datum van de weigering van de partij door de inschrijver aan wie is toegewezen :
Nummer van

de partij

Hoeveelheid
in ton

Adres van
de silo

Reden voor de weigering

— soortelijk gewicht (kg/hl)

— % gekiemde korrels
— % uitschot (Schwarzbesatz)

— % bestanddelen die geen onberispelijke basisgraan
korrels zijn
— andere

Nr. L 257/9
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BIJLAGE III

Permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst in het bezit van het Deense
interventiebureau

(Verordening (EG) nr. 1947/96)
1

2

3

4

Prijs

(+)

Nummer
van de

Hoeveel

van de

Kortingen

heid (in
ton)

offertes (in
ecu/ton)

(-)
(in ecu/
ton)
(p.m .)

5

6

7

Toeslagen
Volg
nummer

van de

inschrijvers

partij

C)

Handels
kosten

(in ecu/
ton )

Bestemming

1

2

3

enz .

(') Deze prijs omvat de toeslagen of kortingen die gelden voor de partij waarop de inschrijving betrekking heeft.

BIJLAGE IV

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

22037 AGREC B

22070 AGREC B (Griekse lettertekens)
— telefax :

296 49 56
295 25 15 .

I NL I
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Nr. L 257/ 11

VERORDENING (EG) Nr. 1948196 VAN DE COMMISSIE
van 9 oktober 1996

inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer
van gerst die in het bezit is van het Zweedse interventiebureau
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Artikel 2

GEMEENSCHAPPEN,

1.

De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

van ten hoogste 13 613 ton gerst voor uitvoer naar alle

Gemeenschap,

derde landen .

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en
met name op artikel 5,

2.

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2131 /93 van
de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1 20/94 (4), de procedures en de voorwaarden voor de
verkoop van graan door de interventiebureaus zijn vastge

alinea, van Verordening (EEG) nr. 2131 /93 is de bij

steld;

Overwegende dat het bij de huidige marktsituatie dienstig
is een permanente inschrijving te openen voor de uitvoer
van 13 613 ton gerst die in het bezit is van het Zweedse

De gebieden waar de 13 613 ton gerst is opgeslagen,

zijn vermeld in bijlage I.
Artikel 3

1.

In afwijking van het bepaalde in artikel 16, derde

uitvoer te betalen prijs die welke in het bod is vermeld.

2. Voor uitvoer in het kader van deze verordening
worden noch uitvoerrestituties noch uitvoerbelastingen,
noch maandelijkse verhogingen toegepast.
3.

Artikel 8 , lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2131 /93

is niet van toepassing.

interventiebureau;

Artikel 4

Overwegende dat voor een regelmatig verloop van de
transacties en de controles daarop speciale bepalingen
moeten worden vastgesteld; dat het dienstig is daartoe een
zekerheidsregeling vast te stellen waarmee de beoogde
doelstellingen worden bereikt zonder dat dit voor de
betrokken handelaren overdreven hoge kosten meebrengt;
dat bijgevolg moet worden afgeweken van sommige voor
schriften, met name van Verordening (EEG) nr. 2131 /93;

Overwegende dat, wanneer door omstandigheden die aan
het interventiebureau zijn toe te schrijven, het afhalen van
de gerst meer dan vijf dagen wordt vertraagd of het vrij
geven van een van de verlangde zekerheden wordt uitge
steld, de betrokken Lid-Staat een schadeloosstelling zal
moeten betalen;

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

1.

De uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van

afgifte in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2131 /93 tot en met het einde van de vierde daaropvol
gende maand.

2. De offertes die in het kader van deze openbare
inschrijving worden ingediend, mogen niet vergezeld gaan
van aanvragen voor uitvoercertificaten in het kader van
artikel 44 van Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de
Commissie (s).
Artikel 5

1 . In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2131 /93 verstrijkt de termijn voor
de indiening van de offertes voor de eerste deelinschrij
ving op 17 oktober 1996 om 9.00 uur (tijd van Brussel).
2. De termijn voor de indiening van de offertes voor
volgende deelinschrijvingen verstrijkt telkens op
donderdag om 9.00 uur (tijd van Brussel).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Onverminderd andersluidende bepalingen in deze veror
dening houdt het Zweedse interventiebureau onder de bij
Verordening (EEG) nr. 2131 /93 vastgestelde voorwaarden
een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van
gerst die in zijn bezit is.
(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
126 van 24. 5. 1996, blz. 37.
191 van 31 . 7. 1993, blz. 76.
21 van 26. 1 . 1994, blz. 1 .

3 . De laatste deelinschrijving verstrijkt op 29 mei 1997
om 9.00 uur (tijd van Brussel).

4.

De offertes moeten worden ingediend bij het

Zweedse interventiebureau .

Artikel 6

1.

Naar keuze van de koper vóór of bij de uitslag uit de

opslagplaats gaan het interventiebureau, de opslaghouder
en de koper, indien deze laatste dit wenst, in onderlinge
overeenstemming over tot het nemen van contradictoire
(5) PB nr. L 331 van 2. 12. 1988 , blz. 1 .
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monsters met een frequentie van ten minste eén monster
neming voor elke 500 ton en tot de analyse van deze
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kwaliteit te leveren, wordt de zekerheid niet vrijge
geven . De partij moet binnen een termijn van ten
hoogste drie dagen na het verzoek van de koper
worden vervangen . De koper stelt de Commissie
daarvan overeenkomstig bijlage II onverwijld in

monsters. Het interventiebureau kan zich laten vertegen

woordigen door een gemachtigde, die evenwel niet de
opslaghouder mag zijn.

kennis;

In geval van betwisting worden de resultaten van de
analyses aan de Commissie medegedeeld.
De contradictoire monsters worden genomen en geanaly
seerd binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen
vanaf de datum van het verzoek van de koper of binnen

een termijn van drie werkdagen indien de monsters bij de
uitslag uit de opslagplaats worden genomen . Wanneer het
eindresultaat van de analyses van de monsters op een
kwaliteit duidt die :

a) beter is dan de in het bericht van inschrijving vermelde
kwaliteit, moet de koper de partij als zodanig aanvaar
den ;

b) beter is dan de voor interventie geldende minimum

d) minder is dan de voor interventie geldende mini
mumeisen, mag de koper de betrokken partij niet
overnemen . Hij is eerst van al zijn verplichtingen voor
de betrokken partij, met inbegrip van die betreffende
de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en
het interventiebureau onverwijld overeenkomstig
bijlage II op de hoogte heeft gebracht; hij kan het
interventiebureau echter verzoeken hem zonder extra

kosten een andere partij gerst uit de interventievoor
raden van de in het vooruitzicht gestelde kwaliteit te
leveren . In dit geval wordt de zekerheid niet vrijgege
ven . De partij moet binnen een termijn van ten
hoogste drie dagen na het verzoek van de koper
worden vervangen . De koper stelt de Commissie
daarvan overeenkomstig bijlage II onverwijld in
kennis .

kenmerken, maar minder dan de in het bericht van

inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil
ten opzichte van deze laatste kwaliteit niet groter is
dan :

— 2 kg/hl voor het soortelijk gewicht, dat evenwel
niet lager mag zijn dan 60 kg/hl,

2. Indien de gerst wordt uitgeslagen alvorens de resul
taten van de analyses bekend zijn, zijn echter vanaf het

tijdstip van de afhaling van de partij alle risico's voor
rekening van de koper, onverminderd de rechtsmiddelen
waarover de koper jegens de opslaghouder mocht beschik
ken .

— 1 procentpunt voor het vochtgehalte,

— 0,5 procentpunt voor de in punt B.2, respectievelijk
punt B.4 van de bijlage bij Verordening (EEG) nr.
689/92 van de Commissie (') bedoelde onzuiverhe
den, en

— 0,5 procentpunt voor de in punt B.5 van de bijlage
bij Verordening (EEG) nr. 689/92 bedoelde onzui
verheden, waarbij evenwel de voor schadelijke
korrels en voor moederkoren toegestane percen

3 . Indien binnen een periode van ten hoogste één
maand na de datum van het door de koper ingediende
verzoek om vervanging de koper na achtereenvolgende
vervangingen geen vervangende partij van de in het voor
uitzicht gestelde kwaliteit heeft gekregen, is hij van al zijn
verplichtingen, met inbegrip van die betreffende de zeker
heden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interven
tiebureau overeenkomstig bijlage II onverwijld op de
hoogte heeft gebracht.

tages ongewijzigd blijven,

moet de koper de partij als zodanig aanvaarden;

c) beter is dan de voor interventie geldende minimum
kenmerken, maar minder dan de in het bericht van

inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil
ten opzichte van deze laatste kwaliteit groter is dan het
onder b) bedoelde verschil, kan de koper:

4. De kosten van monsternemingen en analyses als
bedoeld in lid 1 , met uitzondering van die waarbij het
eindresultaat duidt op een mindere kwaliteit dan de voor
interventie vereiste minimumkwaliteit, komen ten laste

van het EOGFL voor maximaal één analyse per 500 ton,
met uitzondering van de overslagkosten. Overslagkosten
en eventuele aanvullende analyses op verzoek van de
koper zijn voor diens rekening.

— hetzij de partij als zodanig aanvaarden;
— hetzij weigeren de betrokken partij over te nemen .
Hij is eerst van al zijn verplichtingen voor de
betrokken partij, met inbegrip van die betreffende
de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie
en het interventiebureau overeenkomstig bijlage II
onverwijld op de hoogte heeft gebracht; indien hij
echter het interventiebureau verzoekt hem zonder

extra kosten een andere partij gerst uit de interven
tievoorraden van de in het vooruitzicht gestelde
(') PB nr. L 74 van 20. 3. 1992, blz. 18 .

Artikel 7

In afwijking van artikel 12 van Verordening (EEG) nr.
3002/92 moet in de documenten betreffende de verkoop
van gerst overeenkomstig deze verordening, en met name
in het uitvoercertificaat, het uitslagbewijs zoals bedoeld in
artikel 3, lid 1 , onder b), van Verordening (EEG) nr.
3002/92, de aangifte ten uitvoer en, in voorkomend geval,
het exemplaar T 5, een van de volgende vermeldingen
worden opgenomen :
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— Cebada de intervención sin aplicación de restitución
ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1948/96
— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller
-afgift, forordning (EF) nr. 1948/96
— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrer
stattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG)
— Kρι-9ή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή
φόρου, κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 1948/96
— Intervention barley without application of refund or
tax, Regulation (EC) No 1948/96

— Orge d intervention ne donnant pas lieu à restitution

—
—

—
—

In afwijking van artikel 15, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 3002/92 van de Commissie ('):
— moet het bedrag van 30 ecu/ton worden vrijgegeven

binnen 20 werkdagen na de datum waarop degene aan
wie is toegewezen het bewijs levert dat de afgehaalde
gerst het douanegebied van de Gemeenschap heeft
verlaten;

Nr. 1948 /96

—

Nr. L 257/ 13

ni taxe, règlement (CE) n0 1948/96
Orzo d intervento senza applicazione di restituzione
né di tassa, regolamento (CE) n. 1948/96
Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie
of belasting, Verordening (EG) nr. 1948/96
Cevada de intervenção sem aplicação de uma restitui
ção ou imposição, Regulamento (CE) n ? 1948/96
Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä
vientimaksua, asetus (EY) N:o 1948/96
Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller

avgift, förordning (EG) nr 1948/96.

— moet het bedrag van 20 ecu/ton worden vrijgegeven
binnen 15 werkdagen na de datum daarop degene aan
wie is toegewezen het bewijs van de invoer tot

verbruik in een derde land levert. Dit bewijs wordt
geleverd overeenkomstig de artikelen 18 en 47 van

Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie (2).
3 . Behalve in naar behoren gemotiveerde uitzonde
ringsgevallen, en met name ingeval een administratief
onderzoek wordt ingesteld, geeft vrijgave van de in dit
artikel bedoelde zekerheden na het verstrijken van de in

dit artikel bedoelde termijnen steeds aanleiding tot de
betaling door de Lid-Staat van een schadeloosstelling die
gelijk is aan 0,015 ecu/ 10 ton per dag vertraging.
Het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Land

bouw (EOGFL) neemt deze schadeloosstelling niet voor
zijn rekening.
Artikel 9

Artikel 8
Het Zweedse interventiebureau stelt de Commissie uiter

1 . De overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verorde
ning (EEG) nr. 2131 /93 gestelde zekerheid moet worden

vrijgegeven zodra de uitvoercertificaten zijn afgegeven aan
degenen aan wie is toegewezen .
2. De naleving van de verplichting tot uitvoer naar de
derde landen wordt gegarandeerd door een zekerheid ten

bedrage van 50 ecu/ton, waarvan een bedrag van 30
ecu/ton bij de afgifte van het uitvoercertificaat wordt

gesteld en het saldo ten bedrage van 20 ecu/ton vóór het
afhalen van het graan .

lijk twee uur na het verstrijken van de termijn voor het
indienen van de offertes in kennis van de ontvangen
inschrijvingen . Zij moeten worden doorgezonden over
eenkomstig het schema van bijlage III en via de in bijlage
IV vermelde oproepnummers.
Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 9 oktober 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 301 van 17. 10 . 1992, blz. 17.
2) PB nr. L 351 van 14. 12. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE I
(in ton)

Plaats van opslag

Hoeveelheid

Köping

13 613

BIJLAGE II

Mededeling inzake weigering van partijen die zijn toegewezen in het kader van de perma
nente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst in het bezit van het Zweedse inter
ventiebureau

(Artikel 6, lid 1 , van Verordening (EG) nr. 1948/96)
— Naam van de indiener van de offerte aan wie is toegewezen :
— Datum van de openbare inschrijving:

— Datum van de weigering van de partij door de inschrijver aan wie is toegewezen :
Nummer van

Hoeveelheid

de partij

in ton

Adres van
de silo

Reden voor de weigering

— soortelijk gewicht (kg/hl)

— % gekiemde korrels
— % uitschot (Schwarzbesatz)

— % bestanddelen die geen onberispelijke basisgraan
korrels zijn
— andere

10 . 10 . 96

10 . 10 . 96
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BIJLAGE III

Permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst in het bezit van het Zweedse
interventiebureau

(Verordening (EG) nr. 1948/96)
1

2

3

4

5

6

7

Toeslagen
Volg
nummer

van de

inschrijvers

Pnjs
Nummer
van de

partij

Hoeveel

van de

heid (in
ton)

offertes (in
ecu/ton)
C)

(+)
Kortingen
(-)
(in ecu/
ton)
(p.m .)

Handels
kosten

(in ecu/
ton)

Bestemming

1

2
3

enz .

(') Deze prijs omvat de toeslagen of kortingen die gelden voor de partij waarop de inschrijving betrekking heeft.

BIJLAGE IV

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

22037 AGREC B

22070 AGREC B (Griekse lettertekens)
— telefax :

296 49 56
295 25 15 .

Nr. L 257/ 16
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VERORDENING (EG) Nr. 1949/96 VAN DE COMMISSIE
van 9 oktober 1996

inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer
van gerst die in het bezit is van het Finse interventiebureau
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Artikel 2

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

1 . De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid
van ten hoogste 40 000 ton gerst voor uitvoer naar alle

Gemeenschap,

derde landen .

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en

2. De gebieden waar de 40 000 ton gerst is opgeslagen,
zijn vermeld in bijlage I.

met name op artikel 5,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2131 /93 van
de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1 20/94 (4), de procedures en de voorwaarden voor de
verkoop van graan door de interventiebureaus zijn vastge
steld;

Overwegende dat het bij de huidige marktsituatie dienstig
is een permanente inschrijving te openen voor de uitvoer
van 40 000 ton gerst die in het bezit is van het Finse

Artikel 3

1.
In afwijking van het bepaalde in artikel 16, derde
alinea, van Verordening (EEG) nr. 2131 /93 is de bij
uitvoer te betalen prijs die welke in het bod is vermeld.

2. Voor uitvoer in het kader van deze verordening
worden noch uitvoerrestituties noch uitvoerbelastingen,
noch maandelijkse verhogingen toegepast.
3 . Artikel 8, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2131 /93
is niet van toepassing.

interventiebureau;

Artikel 4

Overwegende dat voor een regelmatig verloop van de
transacties en de controles daarop speciale bepalingen
moeten worden vastgesteld; dat het dienstig is daartoe een
zekerheidsregeling vast te stellen waarmee de beoogde
doelstellingen worden bereikt zonder dat dit voor de
betrokken handelaren overdreven hoge kosten meebrengt;
dat bijgevolg moet worden afgeweken van sommige voor
schriften, met name van Verordening (EEG) nr. 2131 /93;

Overwegende dat, wanneer door omstandigheden die aan
het interventiebureau zijn toe te schrijven, het afhalen van

1 . De uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van
afgifte in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2131 /93 tot en met het einde van de vierde daaropvol
gende maand.
2. De offertes die in het kader van deze openbare
inschrijving worden ingediend, mogen niet vergezeld gaan
van aanvragen voor uitvoercertificaten in het kader van
artikel 44 van Verordening (EEG) nr. 3719/ 88 van de
Commissie ^).

de gerst meer dan vijf dagen wordt vertraagd of het vrij
geven van een van de verlangde zekerheden wordt uitge
steld, de betrokken Lid-Staat een schadeloosstelling zal
moeten betalen;

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

Artikel 5

1 . In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2131 /93 verstrijkt de termijn voor
de indiening van de offertes voor de eerste deelinschrij
ving op 17 oktober 1996 om 9.00 uur (tijd van Brussel).

Comité van beheer voor granen,

2. De termijn voor de indiening van de offertes voor
volgende deelinschrijvingen verstrijkt telkens op
donderdag om 9.00 uur (tijd van Brussel).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

3 . De laatste deelinschrijving verstrijkt op 29 mei 1997
om 9.00 uur (tijd van Brussel).

Artikel 1

Onverminderd andersluidende bepalingen in deze veror

dening houdt het Finse interventiebureau onder de bij
Verordening (EEG) nr. 2131 /93 vastgestelde voorwaarden
een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van
gerst die in zijn bezit is.
(')
(2)
(3)
4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
126 van 24. 5. 1996, blz. 37.
191 van 31 . 7. 1993, blz. 76.
21 van 26. 1 . 1994, blz. 1 .

4.

De offertes moeten worden ingediend bij het Finse

interventiebureau.

Artikel 6

1 . Naar keuze van de koper vóór of bij de uitslag uit de
opslagplaats gaan het interventiebureau, de opslaghouder
en de koper, indien deze laatste dit wenst, in onderlinge
overeenstemming over tot het nemen van contradictoire
O PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz . 1 .
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monsters met een frequentie van ten minste één monster
neming voor elke 500 ton en tot de analyse van deze
monsters. Het interventiebureau kan zich laten vertegen
woordigen door een gemachtigde, die evenwel niet de
opslaghouder mag zijn.

Nr. L 257/ 17

kwaliteit te leveren, wordt de zekerheid niet vrijge
geven. De partij moet binnen een termijn van ten
hoogste drie dagen na het verzoek van de koper
worden vervangen . De koper stelt de Commissie
daarvan overeenkomstig bijlage II onverwijld in
kennis;

In geval van betwisting worden de resultaten van de
analyses aan de Commissie medegedeeld.
De contradictoire monsters worden genomen en geanaly
seerd binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen
vanaf de datum van het verzoek van de koper of binnen
een termijn van drie werkdagen indien de monsters bij de
uitslag uit de opslagplaats worden genomen. Wanneer het
eindresultaat van de analyses van de monsters op een
kwaliteit duidt die :

a) beter is dan de in het bericht van inschrijving vermelde
kwaliteit, moet de koper de partij als zodanig aanvaar
den ;

b) beter is dan de voor interventie geldende minimum

d) minder is dan de voor interventie geldende mini
mumeisen, mag de koper de betrokken partij niet
overnemen . Hij is eerst van al zijn verplichtingen voor
de betrokken partij, met inbegrip van die betreffende
de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en
het interventiebureau onverwijld overeenkomstig
bijlage II op de hoogte heeft gebracht; hij kan het
interventiebureau echter verzoeken hem zonder extra

kosten eer} andere partij gerst uit de interventievoor
raden van de in het vooruitzicht gestelde kwaliteit te
leveren. In dit geval wordt de zekerheid niet vrijgege
ven. De partij moet binnen een termijn van ten
hoogste drie dagen na het verzoek van de koper
worden vervangen . De koper stelt de Commissie
daarvan overeenkomstig bijlage II onverwijld in
kennis .

kenmerken , maar minder dan de in het bericht van

inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil
ten opzichte van deze laatste kwaliteit niet groter is
dan :

— 2 kg/hl voor het soortelijk gewicht, dat evenwel
niet lager mag zijn dan 60 kg/hl,

2. Indien de gerst wordt uitgeslagen alvorens de resul
taten van de analyses bekend zijn, zijn echter vanaf het
tijdstip van de afhaling van de partij alle risico's voor
rekening van de koper, onverminderd de rechtsmiddelen
waarover de koper jegens de opslaghouder mocht beschik
ken .

— 1 procentpunt voor het vochtgehalte,

— 0,5 procentpunt voor de in punt B.2, respectievelijk
punt B.4 van de bijlage bij Verordening (EEG) nr.
689/92 van de Commissie (') bedoelde onzuiverhe
den, en

— 0,5 procentpunt voor de in punt B.5 van de bijlage
bij Verordening (EEG) nr. 689/92 bedoelde onzui
verheden, waarbij evenwel de voor schadelijke
korrels en voor moederkoren toegestane percen
tages ongewijzigd blijven,
moet de koper de partij als zodanig aanvaarden;

c) beter is dan de voor interventie geldende minimum
kenmerken, maar minder dan de in het bericht van

inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil
ten opzichte van deze laatste kwaliteit groter is dan het
onder b) bedoelde verschil, kan de koper:

3 . Indien binnen een periode van ten hoogste één
maand na de datum van het door de koper ingediende
verzoek om vervanging de koper na achtereenvolgende
vervangingen geen vervangende partij van de in het voor
uitzicht gestelde kwaliteit heeft gekregen, is hij van al zijn
verplichtingen, met inbegrip van die betreffende de zeker
heden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interven
tiebureau overeenkomstig bijlage II onverwijld op de
hoogte heeft gebracht.
4. De kosten van monsternemingen en analyses als
bedoeld in lid 1 , met uitzondering van die waarbij het
eindresultaat duidt op een mindere kwaliteit dan de voor
interventie vereiste minimumkwaliteit, komen ten laste

van het EOGFL voor maximaal één analyse per 500 ton,
met uitzondering van de overslagkosten. Overslagkosten
en eventuele aanvullende analyses op verzoek van de
koper zijn voor diens rekening.

— hetzij de partij als zodanig aanvaarden;
— hetzij weigeren de betrokken partij over te nemen .
Hij is eerst van al zijn verplichtingen voor de
betrokken partij, met inbegrip van die betreffende
de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie
en het interventiebureau overeenkomstig bijlage II
onverwijld op de hoogte heeft gebracht; indien hij
echter het interventiebureau verzoekt hem zonder

extra kosten een andere partij gerst uit de interven
tievoorraden van de in het vooruitzicht gestelde
(') PB nr. L 74 van 20 . 3. 1992, blz. 18 .

Artikel 7

In afwijking van artikel 12 van Verordening (EEG) nr.
3002/92 moet in de documenten betreffende de verkoop
van gerst overeenkomstig deze verordening, en met name
in het uitvoercertificaat, het uitslagbewijs zoals bedoeld in
artikel 3, lid 1 , onder b), van Verordening (EEG) nr.
3002/92, de aangifte ten uitvoer en, in voorkomend geval,
het exemplaar T 5, een van de volgende vermeldingen
worden opgenomen :

Nr. L 257/ 18
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— Cebada de intervención sin aplicación de restitución

ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1949/96
— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller
-afgift, forordning (EF) nr. 1949/96
— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrer
stattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG)
Nr. 1949/96

— Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής η
φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1949/96
— Intervention barley without application of refund or
tax, Regulation (EC) No 1949/96
— Orge d'intervention ne donnant pas lieu a restitution
ni taxe, règlement (CE) n0 1949/96
— Orzo d intervento senza applicazione di restituzione
né di tassa, regolamento (CE) n. 1949/96

10 . 10. 96

In afwijking van artikel 15, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 3002/92 van de Commissie ('):
— moet het bedrag van 30 ecu/ton worden vrijgegeven
binnen 20 werkdagen na de datum waarop degene aan
wie is toegewezen het bewijs levert dat de afgehaalde
gerst het douanegebied van de Gemeenschap heeft
verlaten;

— moet het bedrag van 20 ecu/ton worden vrijgegeven
binnen 15 werkdagen na de datum daarop degene aan
wie is toegewezen het bewijs van de invoer tot
verbruik in een derde land levert. Dit bewijs wordt
geleverd overeenkomstig de artikelen 18 en 47 van
Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie (2).

ção ou imposição, Regulamento (CE) n ? 1949/96

3.
Behalve in naar behoren gemotiveerde uitzonde
ringsgevallen, en met name ingeval een administratief
onderzoek wordt ingesteld, geeft vrijgave van de in dit
artikel bedoelde zekerheden na het verstrijken van de in
dit artikel bedoelde termijnen steeds aanleiding tot de
betaling door de Lid-Staat van een schadeloosstelling die
gelijk is aan 0,015 ecu/ 10 ton per dag vertraging.

— Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä
vientimaksua, asetus (EY) N:o 1949/96
— Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller

Het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Land
bouw (EOGFL) neemt deze schadeloosstelling niet voor
zijn rekening.

— Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie

of belasting, Verordening (EG) nr. 1949/96
— Cevada de intervenção sem aplicação de uma restitui

avgift, förordning (EG) nr 1949/96.

Artikel 9
Artikel 8

1.

De overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verorde

ning (EEG) nr. 2131 /93 gestelde zekerheid moet worden
vrijgegeven zodra de uitvoercertificaten zijn afgegeven aan
degenen aan wie is toegewezen .

2.

De naleving van de verplichting tot uitvoer naar de

derde landen wordt gegarandeerd door een zekerheid ten

bedrage van 50 ecu/ton, waarvan een bedrag van 30
ecu/ton bij de afgifte van het uitvoercertificaat wordt
gesteld en het saldo ten bedrage van 20 ecu/ton vóór het
afhalen van het graan .

Het Finse interventiebureau stelt de Commissie uiterlijk
twee uur na het verstrijken van de termijn voor het
indienen van de offertes in kennis van de ontvangen
inschrijvingen. Zij moeten worden doorgezonden over
eenkomstig het schema van bijlage III en via de in bijlage
IV vermelde oproepnummers.
Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 9 oktober 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 301 van 17. 10. 1992, blz. 17.
(2) PB nr. L 351 van 14. 12. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE I
(in ton)

Plaats van opslag

Hoeveelheid

Helsinki

7 237

Iisalmi

6 680

Koria

11 553

Mustio

5 160

Vainikkala

9313

BIJLAGE II

Mededeling inzake weigering van partijen die zijn toegewezen in het kader van de perma
nente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst in het bezit van het Finse interventie
bureau

(Artikel 6, lid 1 , van Verordening (EG) nr. 1949/96)
— Naam van de indiener van de offerte aan wie is toegewezen :
— Datum van de openbare inschrijving:

— Datum van de weigering van de partij door de inschrijver aan wie is toegewezen :
Nummer van

de partij

Hoeveelheid
in ton

Adres van
de silo

Reden voor de weigering

— soortelijk gewicht (kg/hl)
— % gekiemde korrels

— % uitschot (Schwarzbesatz)
— % bestanddelen die geen onberispelijke basisgraan
korrels zijn
— andere
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BIJLAGE III

Permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst in het bezit van het Finse
interventiebureau

(Verordening (EG) nr. 1949/96)
1

Volg
nummer

van de

inschrijvers

2

3

4

5

6

Prijs
Nummer
van de

Hoeveel

van de

Toeslagen
(+)
Kortingen

heid (in
ton)

offertes (in
ecu/ton)

Handels
kosten

partij

C)

(-)
(in ecu/
ton)
(p.m .)

(in ecu/
ton)

7

Bestemming

I
1

2
3

enz .

(') Deze prijs omvat de toeslagen of kortingen die gelden voor de partij waarop de inschrijving betrekking heeft.

BIJLAGE IV
Uitsluitend de volgende oproepnummers in Brussel mogen worden gebruikt (DG VI-C-1 ):
— telex :

22037 AGREC B

22070 AGREC B (Griekse lettertekens)
— telefax :

296 49 56
295 25 1 5 .

10. 10. 96
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Nr. L 257/21

VERORDENING (EG) Nr. 1950/96 VAN DE COMMISSIE
van 9 oktober 1996

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de
Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoerings
bepalingen van de invoerregeling voor groenten en
fruit ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1 890/96 (2), en met name op artikel 4, lid 1 ,

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

Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria

de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld
op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

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

Artikel 1

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

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

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 3223/94 op
grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het
kader van de Uruguay-Ronde de criteria zijn vastgesteld
aan de hand waarvan de Commissie voor de produkten en

dening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 10 oktober 1996.

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

Gedaan te Brussel, 9 oktober 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
(2) PB nr. L 249 van 1 . 10. 1996, blz. 29.
(3) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
4 PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .

INTI
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 9 oktober 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 40

Code

derde landen (')
052

060
064
066
068

999

110,8
171,3
58,5
307,2
186,0
88,5
67,7
118,8

039

121,0

052

63,6
46,9
90,2
72,1
45,8

412
508

512

600

052
053

060

066
068
204

624
999

052
204
412

508

624
999

052
204

220
388
400

512
520
524

528

600
624
999

052

064

l

220

624

066

86,9
82,8
156,2
61,0
53,8
69,1

0808 10 92, 0808 10 94,
0808 10 98

064
070

I

284
388
400

144,3
87,1
93,5
54,3
77,5
54,2
42,9
151,9

404

416
508
512

524

528
624
728

76,2
67,4
88,8
74,0
67,0

68,2
66,7
66,5
65β
62,8
96,5
48,9
70,2
99,3
49,5
49,4

Forfaitaire
invoerwaarde

400

86,8

624

0806 10 40

89,5
80,2
70,8
54,0
80,3

Code

derde landen (')

44,0
97,5
170,4
95,8

999

0805 30 30

GN-code

204
212

0709 90 79

Forfaitaire
invoerwaarde

208
400

ex 0707 00 30

(in ecu/100 kg)

800
804
999

0808 20 57

039

052

064
388
400

512
528

624
728
800

804

999

j

71,9
72,1
72,7
113,5
131,1
100,3
53,0
86,5
107,3
141,3
58,9
85,2
104,1
72,8
78,3
57,2
70,4
88,7
132,9
79,0
115,4
84,0
73,0

86,9

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

10. 10 . 96

iNLl

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 257/23

VERORDENING (EG) Nr. 1951/96 VAN DE COMMISSIE
van 9 oktober 1996

tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt ('),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1503/96 van de
Commissie van 29 juli 1996 houdende uitvoeringsbepa
lingen van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad

met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector (2) ,
en met name op artikel 4, lid 1 ,

Overwegende dat in artikel 11 van Verordening (EG)
nr. 3072/95 is bepaald dat bij de invoer van de in artikel
1 van die verordening bedoelde produkten de rechten van
het gemeenschappelijk douanetarief worden geheven; dat
voor de produkten als bedoeld in lid 2 van dat artikel het
invoerrecht echter gelijk is aan de interventieprijs voor
deze produkten bij de invoer, verhoogd met een bepaald
percentage naargelang het om gedopte of volwitte rijst
gaat, en verminderd met de invoerprijs, voor zover dit
recht niet hoger is dan dat van het gemeenschappelijk

Overwegende dat de vastgestelde invoerrechten van

toepassing zijn totdat een nieuwe vaststelling in werking
treedt; dat de invoerrechten ook van kracht blijven als in
de twee weken die aan de volgende periodieke vaststelling

voorafgaan geen enkele notering beschikbaar is voor de in
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1503/96 bedoelde refe
rentiebron ;

Overwegende dat, voor het normaal functioneren van het
stelsel van invoerrechten, deze rechten moeten worden

berekend aan de hand van de in een referentieperiode
geconstateerde marktkoersen;

Overwegende dat de toepassing van Verordening (EG)
nr. 1503 /96 ertoe leidt de invoerrechten vast te stellen

zoals vermeld in de bijlagen bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

douanetarief;

Overwegende dat in artikel 12, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 3072/95 is bepaald dat de cif-invoerprijzen
worden berekend op basis van de representatieve prijzen
voor het betrokken produkt op de wereldmarkt of op de
invoermarkt voor het produkt in de Gemeenschap;
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1503/96 bepa
lingen zijn vastgesteld voor de uitvoering van Verordening
(EG) nr. 3072/95 ten aanzien van de invoerrechten in de
sector rijst;

De in artikel 11 , leden 1 en 2, van Verordening (EG)
nr. 3072/95 bedoelde invoerrechten in de sector rijst
worden vastgesteld in bijlage I bij deze verordening en
zijn bepaald aan de hand van de in bijlage II vermelde
elementen .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 10 oktober 1996.

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

Gedaan te Brussel, 9 oktober 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 329 van 30 . 12. 1995, blz. 18 .
(2 PB nr. L 189 van 30 . 7. 1996, blz. 71 .
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BIJLAGE I

bij de verordening van de Commissie van 9 oktober 1996 tot vaststelling van de
invoerrechten voor rijst en breukrijst
(in ecu/ton)
Invoerrechten (s)
GN-code

Derde landen

ACS

(behalve ACS en
Bangladesh) (3) (8)

Bangladesh
oom4)

140,81

1006 10 98

(8)
(8)
C)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)

1006 20 11

338,05

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27

1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96

1006 20 13

338,05

1006 20 15

338,05

1006 20 17

301,75

1006 20 92

338,05

140,81
164,69
164,69
1 64,69
146,54
164,69
1 64,69
164,69

1006 20 98

301,75

146,54

1006 30 21

C)
0
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(s)
(8)
(8)
(8)
H
(8)
0
(8)
(8)
(8)

271,09

1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48

1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98

1006 40 00

251,75

51,75

251,75

140,81

140,81

338,05

1006 30 42

51,75

140,81
140,81

338,05

1006 30 27

Pakistan Ç)
(artikel 4 van
Verordening (EG)
nr. 1573/95)

140,81

1006 20 94

1006 30 23

Basmati

India (é)
(artikel 4 van
Verordening (EG)
nr. 1573/95)

140,81

1006 20 96

1006 30 25

Basmati

271,09

271,09
271,09

271,09
271,09
271,09

271,09
271,09
271,09
271,09
271,09

271,09
271,09
271,09
271,09

84,38

(') Onverminderd de artikelen 12 en 13 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raad (PB nr. L 84 van 30 . 3 . 1990, blz. 85).
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 worden de invoerrechten niet toegepast op produkten van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische
gebied en de Stille Oceaan die rechtstreeks in het overzeese departement Réunion worden ingevoerd.
(3) Het recht bij invoer van rijst in het overzeese departement Réunion is vastgesteld in artikel 11 , lid 3, van de Verordening (EG) nr. 3072/95.
(4) Het invoerrecht op rijst, met uitzondering van breukrijst (GN-code 1006 40 00) van oorsprong uit Bangladesh, wordt toegepast overeenkomstig de in
Verordening (EEG) nr. 3491 /90 van de Raad (PB nr. L 337 van 4. 12. 1990, blz. 1 ) en de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 862/91 van de Commissie (PB
nr. L 88 van 9 . 4. 1991 , blz. 7) vastgestelde regelingen.
(*) De invoer van produkten van oorsprong uit de LGO is vrijgesteld van invoerrechten overeenkomstig artikel 101 , lid 1 , van het gewijzigde Besluit
91 /482/ EEG van de Raad (PB nr. L 263 van 19. 9. 1991 , blz. 1 ).

(é) Voor gedopte Basmati-rijst, van oorsprong uit India, wordt een vermindering van 250 ecu/ton toegepast (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1503/96).
Q Voor gedopte Basmati-rijst van oorsprong uit Pakistan, wordt een vermindering van 50 ecu/ton toegepast (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1503/96).
(") Recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
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Nr. L 257/25

BIJLAGE II
Berekening van de invoerrechten in de sector rijst

Indica-rijst

Japonica-rijst

Padie

1 . Invoerrecht (ecu/ton)

C)

Breukrijst

Gedopt

Volwit

Gedopt

Volwit

301,75

572,00

338,05

572,00

415,35

380,33

405,00

440,00

375,00

410,00

30,00

30,00

C)

2. Berekeningselementen:

a) Cif-prijs Arag ($/ton)

—

b) Fob-prijs ($/ton)

—

c) Kosten van zeevervoer ($/ton)
d) Bron

(') Recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

I

—

—

—

—

USDA

USDA

Opérateurs

Opérateurs

—

—

—

—

Nr. L 257/26
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RICHTLIJN 96/6 1 /EG VAN DE RAAD
van 24 september 1996

inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S, lid 1 ,
Gezien het voorstel van de Commissie ('),

5. Overwegende dat Richtlijn 76/464/EEG van de Raad
van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging
veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in

het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden
geloosd (6) een vergunning voor het lozen van deze
stoffen voorschrijft;

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té (2),

Volgens de procedure van artikel 189 C van het
Verdrag (3),

1 . Overwegende dat de doelstellingen en beginselen van
het milieubeleid van de Gemeenschap, zoals vermeld
in artikel 130 R van het Verdrag, met name betrek
king hebben op het voorkomen, terugdringen en
zoveel mogelijk elimineren van verontreiniging door
deze bij voorrang aan de bron te bestrijden en te
zorgen voor een voorzichtig beheer van natuurlijke
hulpbronnen overeenkomstig het beginsel dat de
vervuiler betaalt en het preventiebeginsel;
2. Overwegende dat het vijfde milieu-actieprogramma,
waarvan de algemene benadering door de Raad is
goedgekeurd in zijn resolutie van 1 februari 1993 (4),
prioriteit verleent aan geïntegreerde bestrijding van
verontreiniging als een belangrijk onderdeel van het

6. Overwegende dat, hoewel er reeds communautaire
wetgeving bestaat inzake de bestrijding van luchtver
ontreiniging en het voorkomen of tot een minimum
beperken van het lozen van gevaarlijke stoffen in het
water, soortgelijke communautaire wetgeving die op

het voorkomen of tot een minimum beperken van
emissies in de bodem is gericht, nog ontbrak;
7. Overwegende dat afzonderlijke initiatieven ter bestrij
ding van emissies in de lucht, het water of de bodem

ertoe kunnen leiden dat verontreiniging van het ene
milieucompartiment naar het andere wordt overgehe
veld, in plaats dat het milieu in zijn geheel wordt
beschermd;

8 . Overwegende dat een geïntegreerde aanpak van de
bestrijding van verontreiniging erop is gericht waar
mogelijk en rekening houdende met het beheer van
de afvalstoffen, emissies in de lucht, in het water en

streven naar een duurzamer evenwicht tussen mense

in de bodem te voorkomen en waar dat niet haalbaar

lijke activiteit en sociaal-economische ontwikkeling
enerzijds en de instandhouding van de hulpbronnen
en het regeneratievermogen van de natuur anderzijds;

is deze tot een minimum te beperken met het oog op
het bereiken van een hoog beschermingsniveau voor
het milieu in zijn geheel;

3 . Overwegende dat voor de toepassing van een geïnte
greerde benadering ter beperking van verontreiniging
op het niveau van de Gemeenschap initiatieven
moeten worden genomen om de bestaande commu
nautaire wetgeving inzake preventie en bestrijding

9 . Overwegende dat met deze richtlijn een algemeen
kader voor geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging tot stand wordt gebracht; dat zij voor
ziet in de maatregelen die noodzakelijk zijn om een
geïntegreerde preventie en bestrijding van de veront
reiniging te garanderen teneinde tot een hoog niveau
van bescherming voor het milieu in zijn geheel te
komen; dat de toepassing van het beginsel van duur
zame ontwikkeling wordt bevorderd door een geïnte

van door industriële installaties veroorzaakte veront

reiniging te wijzigen en aan te vullen;

4. Overwegende dat bij Richtlijn 84/360/EEG van de
Raad van 28 juni 1984 betreffende de bestrijding van
door industriële inrichtingen veroorzaakte luchtver
ontreiniging een algemene kaderregeling is inge
voerd waarbij de exploitatie of een ingrijpende wijzi
ging van industriële inrichtingen die luchtverontrei
niging kunnen veroorzaken, van een voorafgaande
vergunning afhankelijk wordt gesteld;
(') PB nr. C 311 van 17. 11 . 1993, blz. 6 en PB nr. C 165 van 1 .
7. 1995, blz. 9.

(2) PB nr. C 195 van 18 . 7. 1995, blz. 54.
(3) Advies van het Europees Parlement van 14 december 1994

(PB nr. C 18 van 23. 1 . 1995, blz. 96), gemeenschappelijk
standpunt van de Raad van 27 november 1995 (PB nr. C 87
van 25. 3 . 1996, blz. 8) en besluit van het Europees Parlement
van 22 mei 1996 (PB nr. C 166 van 10 . 6 . 1996).
(4) PB nr. C 138 van 17. 5. 1993, blz . 1 .
(5) PB nr. L 188 van 16. 7. 1984, blz. 20 . Richtlijn gewijzigd bij
Richtlijn 91 /692/EEG (PB nr. L 377 van 31 . 12. 1991 , blz. 48).

greerde aanpak van de bestrijding van verontreini
ging;

10 . Overwegende dat de bepalingen van deze richtlijn van
toepassing zijn onverminderd Richtlijn 85/337/EEG
van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particu
liere projecten Q; dat indien ingevolge de toepassing
van deze laatste richtlijn verkregen informatie of
conclusies bij het verlenen van een vergunning in
aanmerking moeten worden genomen, de onderha
vige richtlijn geen afbreuk mag doen aan de tenuit
voerlegging van die richtlijn;
(6) PB nr. L 129 van 18 . 5. 1976, blz. 23. Richtlijn gewijzigd bij

Richtlijn 91 /692/EEG.
O PB nr. L 175 van 5. 7. 1985, blz . 40 .
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1 1 . Overwegende dat de Lid-Staten de nodige bepalingen
dienen vast te stellen om te garanderen dat de exploi
tanten de algemene beginselen van bepaalde funda
mentele verplichtingen in acht nemen; dat het met
het oog hierop voldoende is dat de bevoegde autori
teiten met deze algemene beginselen rekening
houden bij de opstelling van de vergunningsvoor
waarden;

12. Overwegende dat de toepassing van de overeenkom
stig deze richtlijn vastgestelde bepalingen op
bestaande installaties ofwel, voor wat sommige van
deze bepalingen betreft, na een bepaalde termijn
geschiedt, ofwel bij het van toepassing worden van
deze richtlijn;

13. Overwegende dat, om de verontreiniging zo doel
matig en efficiënt mogelijk aan te pakken, de exploi
tant met milieu-overwegingen rekening dient te
houden; dat deze elementen ter kennis dienen te

worden gebracht van de bevoegde autoriteit zodat
deze zich ervan kan vergewissen, voordat zij een
vergunning afgeeft, of in alle passende maatregelen
ter preventie of beperking van verontreiniging is
voorzien; dat sterk uiteenlopende aanvraagprocedures
tot uiteenlopende niveaus van milieubescherming en
bewustheid bij het publiek kunnen leiden; dat
derhalve in de aanvragen om vergunningen in het
kader van deze richtlijn een minimum aan gegevens
dient te worden opgenomen;
1 4. Overwegende dat een volledige coördinatie van ; de
vergunningsprocedure en -voorwaarden tussen de
bevoegde instanties het mogelijk maakt dat het
hoogste niveau van bescherming van het milieu in
zijn geheel kan worden bereikt;

15. Overwegende dat de bevoegde autoriteit alleen een
vergunning mag verlenen of wijzigen wanneer is
voorzien in maatregelen van geïntegreerde milieube
scherming met betrekking tot lucht, water en bodem;
16. Overwegende dat de vergunning alle maatregelen
dient te omvatten die nodig zijn om aan de vergun
ningsvoorwaarden te voldoen, teneinde aldus een
hoog beschermingsniveau van het milieu in zijn
geheel te bereiken, en dat, onverminderd de vergun
ningsprocedure ten aanzien van deze maatregelen ook
bindende algemene voorschriften kunnen worden
vastgesteld;

17. Overwegende dat emissiegrenswaarden, parameters of
gelijkwaardige technische maatregelen gebaseerd
moeten worden op de beste beschikbare technieken,

zonder het gebruik van een bepaalde techniek of
technologie voor te schrijven en met inachtneming
van de technische kenmerken en de geografische
ligging van de betrokken installatie, alsmede de plaat
selijke milieuomstandigheden; dat de vergunnings
voorwaarden in alle gevallen bepalingen dienen te

Nr. L 257/27

bevatten betreffende de minimalisering van de
verontreiniging over lange afstand of grensoverschrij
dende verontreiniging en een hoog niveau van
bescherming van het milieu in zijn geheel dienen te
waarborgen;
18 . Overwegende dat het de taak van de Lid-Staten is om
te bepalen hoe in voorkomend geval rekening kan
worden gehouden met de technische kenmerken en
de geografische ligging van de betrokken installatie,
alsmede met de plaatselijke milieuomstandigheden;

19 . Overwegende dat indien met het oog op een milieu
kwaliteitsnorm strengere voorwaarden moeten gelden
dan die welke door toepassing van de beste beschik
bare technieken haalbaar zijn, met name in de
vergunning

extra

voorwaarden

moeten

worden

gesteld, onverminderd andere maatregelen die
getroffen kunnen worden om aan de milieukwaliteits
normen te voldoen ;

20. Overwegende dat, aangezien de beste beschikbare
technieken mettertijd veranderingen zullen onder
gaan, vooral ten gevolge van de vooruitgang van de
techniek, de bevoegde autoriteiten deze ontwikkeling
moeten volgen of daarvan op de hoogte moeten
worden gehouden;
21 . Overwegende dat wijzigingen in een bestaande instal
latie verontreiniging kunnen veroorzaken; dat elke
wijziging die gevolgen zou kunnen hebben voor het
milieu derhalve aan de bevoegde autoriteit moet
worden meegedeeld; dat een belangrijke wijziging van
de installatie dient te worden onderworpen aan een
voorafgaande vergunningsprocedure overeenkomstig
deze richtlijn;
22. Overwegende dat de vergunningsvoorwaarden gere
geld moeten worden getoetst en zo nodig bijgesteld;
dat in bepaalde omstandigheden toetsing in elk geval
moet plaatsvinden;
23. Overwegende dat, om het grote publiek te informeren
over de exploitatie van installaties en de mogelijke
milieu-effecten daarvan, en om de vergunningsproce
dure in de hele Gemeenschap doorzichtig te maken,
het publiek toegang moet hebben alvorens enige
vergunning wordt afgegeven, tot informatie betref
fende de aanvragen om een vergunning voor nieuwe
installaties of belangrijke wijzigingen en tot de
vergunningen zelf, de bijstellingen daarvan en de
daarmee samenhangende controlegegevens;
24. Overwegende dat de opstelling van een lijst van de
belangrijkste emissies en de bronnen die daarvoor
verantwoordelijk zijn, beschouwd kan worden als een
belangrijk instrument dat met name een vergelijking
van de verontreinigende activiteiten in de Gemeen
schap mogelijk maakt; dat deze lijst wordt opgesteld
door de Commissie, die wordt bijgestaan door een
regelgevend comité;

Nr. L 257/28
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Artikel 2

25. Overwegende dat de vooruitgang en de uitwisseling
van informatie op communautair niveau met betrek

king tot de beste beschikbare technieken het gebrek
aan technologisch evenwicht in de Gemeenschap
zullen helpen verminderen, de wereldwijde versprei
ding van de in de Gemeenschap toegepaste grens
waarden en technieken zullen bevorderen en de Lid

Staten zullen helpen deze richtlijn op een efficiënte
wijze ten uitvoer te leggen; dat geregeld verslagen
moeten worden opgesteld over de uitvoering en de
doeltreffendheid van deze richtlijn;

26. Overwegende dat er regelmatig verslagen moeten
worden opgesteld over de tenuitvoerlegging en de
doelmatigheid van elke richtlijn;

27. Overwegende dat deze richtlijn betrekking heeft op
installaties [ . . . ] die een groot verontreinigingspoten
tieel hebben en dus een grensoverschrijdend risico
vormen; dat grensoverschrijdend overleg dient plaats
te vinden wanneer vergunningsaanvragen voor nieuwe
installaties of voor belangrijke wijzigingen van de
installaties [ . . . ] negatieve en aanzienlijke milieu
effecten kunnen hebben; dat de aanvragen betref
fende deze voorstellen of belangrijke wijzigingen ter
beschikking dienen te worden gesteld van het
publiek in de bedreigde Lid-Staat;
28 . Overwegende dat er behoefte kan blijken te bestaan
aan een optreden op Gemeenschapsniveau om voor
bepaalde onder deze richtlijn vallende categorieën
installaties en verontreinigende stoffen emissiegrens
waarden vast te stellen ; dat de Raad deze emissie

grenswaarden moet vaststellen overeenkomstig de bij
het Verdrag vastgestelde procedures;
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Definities

In deze richtlijn wordt verstaan onder:
1 . „stoF: een chemisch element en de verbindingen
daarvan, met uitzondering van radioactieve stoffen in
de zin van Richtlijn 80/836/Euratom (') en genetisch
gemodificeerde organismen in de zin van de Richt
lijnen 90/219/EEG (2) en 90/220/EEG (3);

2. „verontreiniging": de directe of indirecte inbreng door
menselijke activiteiten van stoffen, trillingen, warmte
of geluid in lucht, water of bodem, die de gezondheid
van de mens of de milieukwaliteit kan aantasten,

schade kan toebrengen aan materiële goederen, dan
wel de belevingswaarde van het milieu of ander recht
matig milieugebruik kan aantasten of in de weg kan
staan ;

3 . „installatie": een vaste technische eenheid waarin een

of meer van de in bijlage I vermelde activiteiten en
processen alsmede andere daarmee rechtstreeks
samenhangende activiteiten plaatsvinden, die tech
nisch in verband staan met de op die plaats ten
uitvoer gebrachte activiteiten en de gevolgen kunnen
hebben voor de emissies en de verontreiniging;
4. „bestaande" installaties: een installatie die in bedrijf is
of, in het kader van de voor de datum van toepassing
van deze richtlijn bestaande wetgeving, een installatie
waarvoor een vergunning is verleend of waarvoor naar
het oordeel van de bevoegde autoriteit een volledige
vergunningsaanvraag is ingediend, op voorwaarde dat
die installatie uiterlijk een jaar na de datum van
toepassing van deze richtlijn in werking wordt
gesteld;

5. „emissie": de directe of indirecte lozing, uit punt

29 . Overwegende dat de voorschriften van deze richtlijn
van toepassing zijn onverminderd de communautaire
voorschriften op het gebied van gezondheid en
veiligheid op de arbeidsplaats,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

bronnen of diffuse bronnen van de installatie, van

stoffen, trillingen, warmte of geluid in de lucht, het
water of de bodem;

6. „emissiegrenswaarde": de massa, gerelateerd aan
bepaalde specifieke parameters, de concentratie en/of
het niveau van een emissie, die gedurende een of
meer vastgestelde perioden niet mogen worden over
schreden . De emissiegrenswaarden kunnen ook voor
bepaalde groepen, families of categorieën van stoffen,
met name die welke in bijlage III worden vermeld,
worden vastgesteld.

Artikel 1

Doel en toepassingsgebied

Deze richtlijn heeft de geïntegreerde preventie en beper

king van verontreiniging door de in bijlage I genoemde
activiteiten ten doel . Zij bevat maatregelen ter voorko

ming en, wanneer dat niet mogelijk is, beperking van
emissies door de bedoelde activiteiten in lucht, water en

bodem, met inbegrip van maatregelen voor afvalstoffen,
om een hoog niveau van bescherming van het milieu in

zijn geheel te bereiken, onverminderd de bepalingen van
Richtlijn 85/337/EEG en andere Gemeenschapsvoor
schriften .

(') Richtlijn 80/836/Euratom van de Raad van 15 juli 1980 hou
dende wijziging van de richtlijnen tot vaststelling van de ba
sisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevol
king en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbon
den gevaren (PB nr. L 246 van 17. 9. 1980, blz. 1 ). Richtlijn
gewijzigd bij Richtlijn 84/467/EEG (PB nr. L 265 van 5. 10.
1984, blz. 4).

(2) Richtlijn 90/219/EEG van de Raad van 23 april 1990 inzake
het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro
organismen (PB nr. L 117 van 8 . 5. 1990, blz. 1 ). Richtlijn ge
wijzigd bij Richtlijn 94/51 /EG van de Commissie (PB nr. L
297 van 18 . 11 . 1994, blz. 29).

(3) Richtlijn 90/220/EEG van de Raad van 23 april 1990 inzake
de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde or
ganismen in het milieu (PB nr. L 117 van 8 . 5. 1990, blz. 15).
Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 94/ 1 5/EG van de Commissie
(PB nr. L 103 van 22. 4. 1994, blz. 20).
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De grenswaarden voor de emissies van stoffen gelden

haalbaar in de betrokken industriële context

normaliter op het punt waar de emissies de installatie

kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de
vraag of die technieken al dan niet op het grond
gebied van de betrokken Lid-Staat worden toege
past of geproduceerd, mits zij voor de exploitant
op redelijke voorwaarden toegankelijk zijn;

verlaten en worden bepaald zonder rekening te
houden met een eventuele verdunning. Voor indi
recte lozingen in water mag bij de bepaling van de
emissiegrenswaarden van de installatie rekening
worden gehouden met het effect van een zuiverings
station, op voorwaarde dat een equivalent niveau van
bescherming van het milieu in zijn geheel wordt
gewaarborgd en dat zulks niet leidt tot een hogere
belasting van het milieu met verontreinigende stof
fen, onverminderd de bepalingen van Richtlijn
76/464/EEG en de ter toepassing daarvan aange
nomen richtlijnen;

7. „milieukwaliteitsnorm": alle eisen waaraan op een
gegeven ogenblik in een bepaald milieucompartiment
of een bepaald gedeelte daarvan moet worden voldaan
overeenkomstig de Gemeenschapswetgeving;

— „beste": het meest doeltreffend voor het bereiken

van een hoog algemeen niveau van bescherming
van het milieu in zijn geheel .
Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken

moeten de in bijlage IV vermelde punten speciaal in
aanmerking worden genomen;

12. „exploitant": elke natuurlijke of rechtspersoon die de
installatie exploiteert of bezit, of, indien de nationale
wetgeving in die mogelijkheid voorziet, aan wie
economische beschikkingsmacht over de technische
werking is overgedragen.

8 . „bevoegde autoriteit": de autoriteit, de autoriteiten of
de instanties die krachtens de wetgeving van de Lid
staten belast is (zijn) met de uitvoering van de uit
deze richtlijn voortvloeiende taken;
9. „vergunning": het gedeelte van (een) schriftelijk(e)
besluit(en) of dat besluit (die besluiten) in zijn (hun)
geheel waarbij machtiging wordt verleend om een
installatie of een gedeelte daarvan te exploiteren
onder bepaalde voorwaarden die moeten garanderen
dat de installatie voldoet aan de eisen van deze richt

lijn . Een vergunning kan betrekking hebben op een
of meer installaties of delen van installaties die zich

op dezefde locatie bevinden en die door dezelfde
exploitant worden geëxploiteerd;
10. a) „wijziging van de exploitatie": een wijziging van de
kenmerken of de werking, of een uitbreiding van
de installatie die gevolgen voor het milieu kan
hebben;

b) „belangrijke wijziging": een wijziging in de exploi
tatie die volgens de bevoegde autoriteit negatieve
en significante effecten kan hebben op mens of
milieu;

Artikel 3

Algemene beginselen van de fundamentele
verplichtingen van de exploitant

De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen opdat de
bevoegde autoriteiten ervoor zorgen dat de installatie zo
zal worden geëxploiteerd dat:
a) alle passende preventieve maatregelen tegen verontrei
nigingen worden getroffen, met name door toepassing
van de beste beschikbare technieken;

b) geen belangrijke verontreiniging wordt veroorzaakt;
c) overeenkomstig Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van
15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (') het ontstaan van

afvalstoffen wordt voorkomen; waar dat niet gebeurt,
moeten die stoffen ten nutte worden gemaakt of,
wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is,
zodanig worden verwijderd dat milieu-effecten worden
voorkomen of beperkt;

d) de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt;
11 . „beste beschikbare technieken": het meest doeltref

fende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van de
activiteiten en exploitatiemethoden, waarbij de prak
tische bruikbaarheid van speciale technieken om in
beginsel het uitgangspunt voor de emissiegrens
waarden te vormen is aangetoond, met het doel emis
sies en effecten op het milieu in zijn geheel te voor
komen, of wanneer dat niet mogelijk blijkt algemeen
te beperken;
— „technieken": zowel de toegepaste technieken als
de wijze waarop de installatie wordt ontworpen,
gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontman
teld;

— „beschikbare": op zodanige schaal ontwikkeld dat
de betrokken technieken , kosten en baten in

aanmerking genomen, economisch en technisch

e) de nodige maatregelen worden getroffen om onge
vallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beper
ken ;

f) bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de
nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar
van verontreiniging te voorkomen en het exploitatie
terrein weer in een bevredigende toestand te brengen .
Voor de naleving van dit artikel is het voldoende dat de
Lid-Staten ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteiten bij

de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden rekening
houden met bovengenoemde algemene beginselen.
(') PB nr. L 194 van 25. 7. 1975, blz. 39. Richtlijn in laatste in
stantie gewijzigd bij Richtlijn 91 /692/EEG (PB nr. L 377 van
31 . 12. 1991 , blz. 48).

Nr. L 257/30

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

Artikel 4

Vergunningen voor nieuwe installaties
De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat geen nieuwe installatie wordt geëxploiteerd
zonder een vergunning overeenkomstig deze richtlijn,
onverminderd de uitzonderingen van Richtlijn 88 /609/
EEG van de Raad van 24 november 1988 inzake beper
king van de emissies van bepaalde verontreinigende
stoffen in de lucht door grote stookinstallaties (').
Artikel 5

Voorwaarden voor vergunningen voor bestaande
installaties

1 . De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten er, door
middel van vergunningen overeenkomstig de artikelen 6
en 8 of op passende wijze door toetsing en, zo nodig,
aanpassing van de voorwaarden, op toezien dat de
bestaande installaties uiterlijk acht jaar na de datum van
toepassing van deze richtlijn worden geëxploiteerd over
eenkomstig de eisen van de artikelen 3, 7, 9, 10 en 13,
artikel 14, eerste en tweede streepje, en artikel 15, lid 2,
onverminderd andere bijzondere Gemeenschapsvoor
schriften .

2.

De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om de

bepalingen van de artikelen 1 , 2, 11 en 12, artikel 14,
derde streepje, artikel 15, de leden 1 , 3 en 4, de artikelen
16 en 17 en artikel 18, lid 2, met ingang van de datum
van toepassing van deze richtlijn toe te passen op de
bestaande installaties.

1.

10 . 10 . 96

— de andere maatregelen die worden getroffen om te
voldoen aan de algemene beginselen van de funda
mentele verplichtingen van de exploitant, bedoeld in
artikel 3 ;

— de maatregelen die worden getroffen ter controle van
de emissies in het milieu .

De aanvraag van een vergunning dient een niet
technische samenvatting van de onder bovenstaande
streepjes genoemde gegevens te bevatten .
2.

Indien aan één van de eisen van dit artikel kan

worden voldaan met gegevens overeenkomstig de eisen
van Richtlijn 85/337/EEG of met een veiligheidsrapport
als bedoeld in Richtlijn 82/501 /EEG van de Raad van 24

juni 1982 inzake de riscio's van zware ongevallen bij
bepaalde industriële activiteiten (2), dan wel met andere

informatie, verstrekt overeenkomstig andere wetgeving,
kunnen die gegevens in de vergunningsaanvraag worden
opgenomen of daarbij worden gevoegd.
Artikel 7

Geïntegreerde aanpak bij de afgifte van de vergun
ning
De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen opdat de
vergunningsprocedure en -voorwaarden ten volle worden
gecoördineerd, wanneer verschillende bevoegde autori
teiten bij die procedure betrokken zijn, dit met het oog
op een doeltreffende geïntegreerde aanpak door alle auto
riteiten die voor de procedure bevoegd zijn.

Artikel 6

Artikel 8

Aanvraag van een vergunning

Besluiten

De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om

ervoor te zorgen dat de aanvraag van een vergunning bij
de bevoegde instantie een beschrijving bevat van :
— de installatie en de aard en omvang van de activiteiten
die daar plaatsvinden;

— de grondstoffen en hulpmaterialen, de andere stoffen
en de energie die in de installatie worden gebruikt of
door de installatie worden gegenereerd;
— de emissiebronnen van de installatie;

Onverminderd andere eisen op grond van nationale of
communautaire voorschriften verleent de bevoegde autori
teit een vergunning die voorwaarden bevat welke garan
deren dat de installatie voldoet aan de eisen van deze

richtlijn, of weigert zij de vergunning wanneer dat niet
het geval is.

Elke verleende of gewijzigde vergunning dient de in deze
richtlijn voorgeschreven bepalingen inzake de bescher
ming van lucht, water en bodem te bevatten .

— de situatie van de plaats waar de installatie komt;

— aard en omvang van de te voorziene emissies van de

Artikel 9

installatie in elk milieucompartiment, met een over
zicht van de significante milieueffecten van de emis

Vergunningsvoorwaarden

sies;

— de beoogde technologie en de andere technieken ter
voorkoming of, indien dat niet mogelijk is, ter
vermindering van de emissies van de installatie;
— zo nodig de maatregelen betreffende de preventie en
de nuttige toepassing van de door de installatie voort
gebrachte afvalstoffen;
(') PB nr. L 336 van 7. 12. 1988, blz. 1 . Richtlijn gewijzigd bij
Richtlijn 90/656/EEG (PB nr. L 353 van 17. 12. 1990, blz. 59).

1 . De Lid-Staten controleren of de vergunning alle
maatregelen omvat die ter vervulling van de vergunnings
voorwaarden van de artikelen 3 en 10 nodig zijn om de
bescherming van lucht, water en bodem te waarborgen en
aldus een hoog niveau van bescherming van het milieu in
zijn geheel te bereiken .
(2) PB nr. L 230 van 5. 8 . 1982, blz. 1 . Richtlijn laatstelijk gewij
zigd bij Richtlijn 91 /692/EEG (PB nr. L 377 van 31 . 12. 1991 ,
blz. 48).
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In het geval van een nieuwe installatie of een

belangrijke wijziging waarop artikel 4 van Richtlijn
85/337/EEG van toepassing is, moeten voor de verlening
van de vergunning alle ingevolge de toepassing van de
artikelen 5, 6 en 7 van die richtlijn verkregen relevante
gegevens en conclusies in aanmerking worden genomen .

Nr. L 257/31

bevoegde autoriteit goedgekeurd saneringsplan de nale
ving binnen zes maanden van deze eisen waarborgt en het
project tot vermindering van de verontreiniging leidt.
7. De vergunning kan voor de doeleinden van deze
richtlijn andere bijzondere voorwaarden bevatten die de

Lid-Staat of de bevoegde instantie doelmatig acht.
3 . De vergunning bevat emissiegrenswaarden voor de
verontreinigende stoffen, met name die van bijlage III, die
in significante hoeveelheden uit de betrokken installatie
kunnen vrijkomen, gelet op hun aard en hun potentieel
voor overdracht van verontreiniging tussen milieucompar
timenten (water, lucht en bodem). De vergunning bevat,
zo nodig, passende voorschriften ter bescherming van
bodem en grondwater, en maatregelen voor het beheer
van de door de installatie voortgebrachte afvalstoffen. De
grenswaarden kunnen, zo nodig, worden aangevuld of
vervangen door gelijkwaardige parameters of gelijkwaar
dige technische maatregelen .

8 . Onverminderd de verplichting tot instelling van een
vergunningsprocedure overeenkomstig deze richtlijn
kunnen de Lid-Staten voor bijzondere categorieën instal
laties bijzondere verplichtingen vaststellen in dwingende
algemene voorschriften en niet in de vergunningsvoor
waarden, mits een geïntegreerde aanpak en een even hoog
niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel
gewaarborgd zijn .
Artikel 10

Beste beschikbare technieken en milieukwaliteits

Voor de installaties van rubriek 6.6 van bijlage I wordt bij
de overeenkomstig dit lid vastgestelde emissiegrens
waarden rekening gehouden met de aan die categorieën
installaties aangepaste praktische regelingen .
4.
Onverminderd artikel 10 zijn de emissiegrenswaar
den, de parameters en de gelijkwaardige technische maat
regelen, bedoeld in lid 3, gebaseerd op de beste beschik
bare technieken, zonder dat daarmee het gebruik van een
bepaalde techniek of technologie wordt voorgeschreven,
met inachtneming van de technische kenmerken en de
geografische ligging van de betrokken installatie, alsmede
de plaatselijke milieuomstandigheden . De vergunnings
voorwaarden bevatten in ieder geval bepalingen betref
fende de minimalisering van de verontreiniging over
lange afstand of van de grensoverschrijdende verontreini
ging en waarborgen een hoog niveau van bescherming
van het milieu in zijn geheel.
5.
De vergunning bevat passende eisen voor de
controle op de lozingen, met vermelding van de meetme
thode en -frequentie, de procedure voor de beoordeling
van de metingen, alsmede de verplichting de bevoegde
autoriteit in kennis te stellen van de gegevens die noodza
kelijk zijn voor de controle op de naleving van de vergun
ningsvoorwaarden .

Voor de installaties van rubriek 6.6 van bijlage I kan bij
de in dit lid bedoelde maatregelen rekening worden
gehouden met de kosten en baten .
6. De vergunning bevat maatregelen voor andere dan
de normale bedrijfsomstandigheden. Daartoe wordt op
passende wijze rekening gehouden met opstarten, lekken,
storingen, korte stilleggingen en definitieve bedrijfsbeëin
diging, wanneer het milieu daardoor kan worden beïn
vloed .

normen

Indien met het oog op een milieukwaliteitsnorm stren
gere voorwaarden moeten gelden dan die welke door
toepassing van de beste beschikbare technieken haalbaar
zijn, moeten met name in de vergunning extra voor
waarden worden gesteld, onverminderd andere maatre
gelen die getroffen kunnen worden om aan de milieukwa
liteitsnormen te voldoen .

Artikel 11

Ontwikkelingen op het gebied van de beste beschik
bare technieken

De Lid-Staten dragen er zorg voor dat de bevoegde autori
teit de ontwikkelingen op het gebied van de beste
beschikbare technieken volgt of daarvan op de hoogte
wordt gehouden.
Artikel 12

Wijzigingen van installaties door de exploitanten

1 . De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat de exploitant de bevoegde autori
teiten in kennis stelt van wijzigingen in de exploitatie in
de zin van artikel 2, punt 10 . Zo nodig stellen de
bevoegde autoriteiten de vergunning of de voorwaarden
bij .

2. De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat een door de exploitant beoogde
belangrijke wijziging in de exploitatie van de installatie in
de zin van artikel 2, punt 10, niet geschiedt zonder een
vergunning overeenkomstig deze richtlijn . De aanvraag
van een vergunning en het besluit van de bevoegde auto
riteiten moeten betrekking hebben op de delen van de

installatie en de in artikel 6 opgesomde punten waarop de
wijziging van invloed kan zijn . De desbetreffende voor

De vergunning kan ook tijdelijke afwijkingen van de in

schriften van de artikelen 3 en 6 tot en met 10 en artikel

lid 4 bedoelde eisen bevatten , indien een door de

15, leden 1 , 2 en 4, zijn van overeenkomstige toepassing.

Nr. L 257/32

INL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Artikel 13

Toetsing en bijstelling van de vergunningsvoor
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Dat besluit, met ten minste een afschrift van de vergun
ning en eventuele latere bijstellingen daarvan, wordt even
eens ter beschikking van het publiek gesteld.

waarden door de bevoegde autoriteit
1.

De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten de vergun

ningsvoorwaarden geregeld toetsen en zo nodig bijstellen.
2.

Toetsing vindt in ieder geval plaats als:

— de door de installatie veroorzaakte verontreiniging van
dien aard is dat de bestaande emissiegrenswaarden in
de vergunning gewijzigd of nieuwe emissiegrens
waarden opgenomen moeten worden;

— belangrijke veranderingen in de beste beschikbare
technieken een significante beperking van de emissies
zonder buitensporige kosten mogelijk maken;
— bedrijfsveiligheid van het proces of de activiteit de
toepassing van andere technieken vereist;

— nieuwe wettelijke bepalingen van de Gemeenschap of
de Lid-Staat zulks vereisen .

2.
De in het bezit van de bevoegde autoriteit zijnde
resultaten van de lozingscontrole die volgens de vergun
ningsvoorwaarden van artikel 9 vereist is, moeten ter
beschikking van het publiek worden gesteld.
3.
De Commissie publiceert om de drie jaar op basis
van informatie van de Lid-Staten een lijst van de belang
rijkste emissies en de bronnen die daarvoor verantwoor
delijk zijn . Zij bepaalt de opmaak en de kenmerkende
gegevens die nodig zijn voor de toezending van de infor
matie volgens de procedure van artikel 19 .
De Commissie kan volgens diezelfde procedure de nodige
maatregelen voorstellen om ervoor te zorgen dat de in de
eerste alinea bedoelde emissiegegevens van de lijst verge
lijkbaar zijn met die van andere registers en bronnen van
emissiegegevens en daarop een aanvulling vormen .
4.
De leden 1 , 2 en 3 zijn van toepassing onverminderd
de in artikel 3, leden 2 en 3, van Richtlijn 90/313/EEG
opgenomen beperkingen .

Artikel 14
Artikel 16

Inachtneming van de vergunningsvoorwaarden
De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat:

— de vergunningsvoorwaarden door de exploitant in zijn
installatie worden vervuld;

— de exploitant de bevoegde autoriteit geregeld de resul
taten van zijn lozingscontrole mededeelt en zo

spoedig mogelijk op de hoogte stelt van voorvallen of
ongevallen die het milieu significant beïnvloeden;

— de exploitanten van de installaties de vertegenwoordi
gers van de bevoegde autoriteit alle noodzakelijke
assistentie verlenen om hen in staat te stellen de

Uitwisseling van informatie
1 . Met het oog op uitwisseling van informatie treffen
de Lid-Staten de nodige maatregelen om de Commissie
om de drie jaar en voor het eerst uiterlijk 1 8 maanden na
de datum van toepassing van deze richtlijn in kennis te
stellen van de representatieve gegevens over de beschik
bare grenswaarden die zijn vastgesteld per activiteitencate

gorie van bijlage I en in voorkomend geval van de beste
beschikbare technieken waarop die waarden zijn geba
seerd, met name in overeenstemming met de bepalingen
van artikel 9 . Voor de latere kennisgevingen wordt die
informatie aangevuld volgens de procedures van lid 3 .

installaties te inspecteren, monsters te nemen en de
vervullen van hun taken in het kader van deze richt

De Commissie organiseert de uitwisseling van infor
matie tussen de Lid-Staten en de betrokken bedrijfstakken

lijn .

over de beste beschikbare technieken, de daarmee samen

informatie te verzamelen die nodig is voor het

2.

hangende controlevoorschriften en de ontwikkelingen op
dat gebied . De Commissie maakt de resultaten van de
Artikel 15

Toegang tot informatie en deelneming van het
publiek aan de vergunningsprocedure
1.

Onverminderd Richtlijn 90/313/EEG van de Raad

van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot milieuinfor
matie (') treffen de Lid-Staten de nodige maatregelen om
te waarborgen dat de aanvragen om een vergunning voor
nieuwe installatie of voor belangrijke wijzigingen gedu
rende een passende termijn toegankelijk zijn voor het

informatie-uitwisseling om de drie jaar bekend.

3 . De verslagen over de uitvoering van deze richtlijn en
de doeltreffendheid ervan in vergelijking met andere
Gemeenschapsinstrumenten voor milieubescherming
worden opgesteld volgens de artikelen 5 en 6 van Richt
lijn 91 /692/EEG. Het eerste verslag bestrijkt de periode
van drie jaar na de in artikel 21 bedoelde datum van
toepassing van deze richtlijn . De Commissie dient dat
verslag bij de Raad in, eventueel vergezeld van voorstellen .

publiek, zodat het daarover opmerkingen kan maken

4.

alvorens de bevoegde autoriteit een besluit neemt.

die met de uitwisseling van informatie ingevolge de leden
1 , 2 en 3 zijn belast of wijzen die aan en stellen de

(') PB nr. L 158 van 23 . 6. 1990, blz. 56.

Commissie daarvan in kennis.

De Lid-Staten stellen de autoriteit of autoriteiten in
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Artikel 1 7

Grensoverschrijdende effecten
1 . Wanneer een Lid-Staat constateert dat de exploitatie
van een installatie negatieve en significante effecten op
het milieu van een andere Lid-Staat zou kunnen hebben ,

of wanneer een Lid-Staat die daardoor in belangrijke mate
getrofen kan worden ter zake een verzoek indient, stelt de
Lid-Staat op het grondgebied waarvan de vergunning
overeenkomstig artikel 4 of artikel 12, lid 2, werd aange
vraagd, de andere Lid-Staat in kennis van de overeenkom
stig artikel 6 verstrekte gegevens op het tijdstip waarop hij
ze ter beschikking stelt van zijn eigen onderdanen . Die
gegevens dienen als basis voor het nodige overleg in het
kader van de bilaterale betrekkingen tussen de beide Lid
Staten volgens het beginsel van wederkerigheid en gelijke
behandeling.

2. De Lid-Staten dragen er in het kader van hun bila
terale betrekkingen zorg voor dat de aanvragen in de in
lid 1 genoemde gevallen gedurende een passende termijn
ook toegankelijk zijn voor het publiek van de eventueel
getroffen Lid-Staat, zodat het daarover opmerkingen kan
maken alvorens de bevoegde autoriteit een besluit neemt.
Artikel 18
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De vertegenwoordiger van de Commissie legt het Comité
een ontwerp voor van de te nemen maatregelen . Het
Comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een
termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van
de urgentie van de materie . Het Comité spreekt zich uit
met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid

2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming
van de besluiten die de Raad op voorstel van de
Commissie dient te nemen . Bij de stemming in het

Comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers
van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig genoemd arti
kel . De voorzitter neemt niet aan de stemming deel .
De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer
zij in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité .

Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstem
ming zijn met het advies van het Comité of indien geen
advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij
de Raad een voorstel in betreffende de te nemen maatre

gelen . De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid
van

stemmen .

Indien de Raad drie maanden na de indiening van het
voorstel geen besluit heeft genomen, worden de voorge
stelde maatregelen door de Commissie vastgesteld .

Communautaire emissiegrenswaarden
Artikel 20

1 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad volgens
de bij het Verdrag vastgestelde procedures emissiegrens

Overgangsbepalingen

waarden vast voor

— de in bijlage I bedoelde categorieën van installaties
met uitzondering van stortplaatsen, bedoeld in de
categorieën 5.1 en 5.4 van die bijlage en
— de in bijlage III bedoelde verontreinigende stoffen
waarvoor de noodzaak van een Gemeenschapsoptreden

geconstateerd is, met name op grond van de in artikel 16
bedoelde informatie-uitwisseling.

2. Waar geen ingevolge deze richtlijn vastgestelde
communautaire emissiegrenswaarden bestaan, gelden de
relevante emissiegrenswaarden zoals vastgesteld in de in
bijlage II genoemde richtlijnen en de andere Gemeen
schapsvoorschriften voor de in bijlage I vermelde installa
ties als minimaal vereiste emissiegrenswaarden uit hoofde
van deze richtlijn .

Behoudens de bepalingen van deze richtlijn worden voor
de stortplaatsen, bedoeld in de categorieën 5.1 en 5.4 van

bijlage I , de geldende technische voorschriften door de
Raad op voorstel van de Commissie vastgesteld overeen
komstig de procedures van het Verdrag.
Artikel 19

In artikel 15, lid 3 , bedoelde Comitéprocedure
De Commissie wordt bijgestaan door een Comité
bestaande uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commis
sie .

1.
Het bepaalde in Richtlijn 84/360/EEG, de artikelen
3 en 5, artikel 6, lid 3 en artikel 7, lid 2, van Richtlijn
76/464/ EEG, alsmede de toepasselijke bepalingen inzake
de vergunningenstelsels van de in bijlage II vermelde
richtlijnen onverminderd de in Richtlijn 88/609/EEG
opgenomen afwijkingen, zijn van toepassing op bestaande
installaties waar de in bijlage I bedoelde activiteiten
plaatsvinden , zolang de bevoegde autoriteiten de nodige
maatregelen bedoeld in artikel 5 van deze richtlijn , nog
niet hebben getroffen .

2. De toepasselijke bepalingen betreffende de vergun
ningenstelsels van de in lid 1 genoemde richtlijnen zijn
met ingang van de datum van toepassing van deze richt
lijn niet meer van toepassing op nieuwe installaties waar
de in bijlage I bedoelde activiteiten plaatsvinden .
3 . Richtlijn 84/360/EEG wordt elf jaar na de datum
van inwerkingtreding van deze richtlijn ingetrokken .

Wanneer de in de artikelen 4, 5 of 12 opgenomen maat
regelen ten aanzien van een installatie zijn getroffen, geldt
de uitzondering in artikel 6, lid 3, van Richtlijn 76/464/
EEG niet meer voor de in deze richtlijn bedoelde installa
ties .

Indien nodig wijzigt de Raad op voorstel van de
Commissie de toepasselijke bepalingen van de in bijlage
II vermelde richtlijnen vóór de in de eerste alinea
bedoelde datum van intrekking van Richtlijn 84/360/EEG
om die aan te passen aan de eisen van onderhavige richt
lijn .
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Artikel 21

Toepassing

1 . De Lid-Staten treffen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke maatregelen om uiterlijk drie jaar na
de inwerkingtreding aan deze richtlijn te voldoen. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

10 . 10 . 96

Artikel 22

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na
haar bekendmaking.
Artikel 23

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

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 .
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de

bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze
richtlijn vallende gebied vaststellen .

Gedaan te Brussel, 24 september 1996.
Voor de Raad
De Voorzitter
E. FITZGERALD
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BIJLAGE I

IN ARTIKEL 1 BEDOELDE CATEGORIEËN VAN INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN

1.

Deze richtlijn heeft geen betrekking op installaties of delen van installaties welke voor onderzoek,
ontwikkeling en beproeving van nieuwe produkten en procédés worden gebruikt.

2.

De hieronder genoemde drempelwaarden hebben in het algemeen betrekking op de produktiecapaciteit
of op het vermogen . Wanneer een exploitant in dezelfde installatie of op dezelfde plaats verscheidene
activiteiten van dezelfde rubriek verricht, worden de capaciteiten van de activiteiten bij elkaar opgeteld.

1.

Energie-industrie

1.1 . Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW (').
1.2. Aardolie- en gasraffinaderijen .
1.3 . Cokesfabrieken .

1.4. Installaties voor het vergassen en vloeibaar maken van steenkool .

2.

Produktie en verwerking van metalen

2.1 . Installaties voor het roosten of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts.

2.2. Installaties voor de produktie van ijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van
uitrusting voor continugieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur.
2.3. Installaties voor verwerking van ferrometalen door:
a) warmwalsen met een capaciteit van meer dan 20 ton ruwstaal per uur;
b) smeden met hamers met een slagarbeid van meer dan 50 kilojoule per hamer, wanneer een ther
misch vermogen van meer dan 20 MW wordt gebruikt;
c) het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal, met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2
ton ruwstaal per uur.
2.4. Smelterijen van ferrometalen met een produktiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag.
2.5. Installaties :

a) voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met
metallurgische, chemische of elektrolytische procédés;
b) voor het smelten van non-ferrometalen, met inbegrip van legeringen, inclusief terugwinningspro
dukten (affineren, vormgieten) met een smeltcapaciteit van meer dan 4 ton per dag voor lood en
cadmium of 20 ton per dag voor alle andere metalen per dag.
2.6. Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen door middel van een elektrolytisch
of chemisch procédé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m3
bedraagt.
3.

Minerale industrie

3.1 . Installaties voor de produktie van cementklinkers in draaiovens met een produktiecapaciteit van meer
dan 500 ton per dag, of van ongebluste kalk in draaiovens met een produktiecapaciteit van meer dan 50

ton per dag, of in andere ovens met een produktiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag.
3.2. Installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestprodukten.
3.3. Installaties voor de fabricage van glas, met inbegrip van installaties voor de fabricage van glasvezels, met
een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag.
3.4. Installaties voor het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van installaties voor de fabricage van
mineraalvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag.
3.5. Intallaties voor het fabriceren van keramische produkten door middel van verhitting, met name dakpan
nen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een produktiecapaciteit per kilo
van meer dan 75 ton per dag, en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m3 en met een plaatsingsdicht
heid per oven van meer dan 300 kg/m3.
4.

Chemische industrie

Onder fabricage in de zin van de categorieën van activiteiten van deel 4 wordt verstaan de fabricage van

de in 4.1 tot en met 4.6 genoemde stoffen of groepen van stoffen op industriële schaal door chemische
omzetting.
(') De concrete vereisten van Richtlijn 88/609/EEG voor bestaande installaties blijven nog tot 31 december 2003 van kracht.
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4.1 . Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisprodukten, zoals:
a) eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische, verzadigde of onverzadigde, alifatische of aroma
tische),
b) zuurstofhoudende koolwaterstoffen, zoals alcoholen, aldehyden , ketonen , carbonzuren , esters, aceta
ten, ethers, peroxyden, epoxyharsen ,
c) zwavelhoudende koolwaterstoffen,

d) stikstofhoudende koolwaterstoffen, zoals aminen, amiden, nitroso-, nitro- en nitraatverbindingen,
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

nitrillen, cyanaten , isocyanaten,
fosforhoudende koolwaterstoffen,
halogeenhoudende koolwaterstoffen,
organometaalverbindingen ,
kunststof-basisprodukten (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels),
synthetische rubber,
kleurstoffen en pigmenten,
tensioactieve stoffen en tensiden .

4.2. chemische installaties voor de fabricage van anorganisch-chemische basisprodukten, zoals:
a) van gassen, zoals ammoniak, chloor of chloorwaterstof, fluor of fluorwaterstof, kooloxiden, zwavelver
bindingen, stikstofoxiden, waterstof, zwaveldioxide, carbonyldichloride,
b) van zuren, zoals chroomzuur, fluorwaterstofzuur, fosforzuur, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur,
oleum, zwaveligzuur,
c) van basen, zoals ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide, natriumhydroxide,
d) van zouten, zoals ammoniumchloride, kaliumchloraat, kaliumcabonaat, natriumcarbonaat, perboraat,
zilvernitraat,

e) van niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische verbindingen, zoals calciumcarbide, silicium,
siliciumcarbide .

4.3 . Chemische installaties voor de fabricage van fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvou
dige of samengestelde meststoffen).
4.4. Chemische installaties voor de fabricage van basisprodukten voor gewasbescherming en van biociden .
4.5. Installaties voor de fabricage van farmaceutische basisprodukten die een chemisch of biologisch procédé
gebruiken .
4.6. Chemische installaties voor de fabricage van explosieven .
5.

Afvalbeheer

5.1 .

5.2.

5.3.
5.4.
6.

Onverminderd artikel 11 van Richtlijn 75/442/EEG en artikel 3 van Richtlijn 91 /689/ EEG van de Raad
van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen ('):
Installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de lijst
van artikel 1 , lid 4, van Richtlijn 91 /689/ EEG in de zin van de bijlagen II A en II B (handelingen Rl ,
R5, R6, R8 en R9) van Richtlijn 75/442/EEG en van Richtlijn 75/439/EEG van de Raad van 16 juni
1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie (2) met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag.
Installaties voor de verbranding van stedelijk afval in de zin van Richtlijn 89/369/EEG van de Raad van
8 juni 1989 ter voorkoming van door nieuwe installaties voor de verbranding van stedelijk afval veroor
zaakte luchtverontreiniging ^) en Richtlijn 89/429/EEG van de Raad van 21 juni 1989 ter vermindering
van door bestaande installaties voor de verbranding van stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreini
ging (4), met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur.
Installaties voor de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen in de zin van bijlage II A van Richtlijn
75/442/EEG, rubrieken D8 , D9, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag.
Stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van meer dan 25 000 ton
hebben, met uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen.

Overige activiteiten

6.1 . Industriële installaties voor:

a) de fabricage van papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen;
b) de fabricage van papier en karton met een produktiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag.
6.2. Installaties voor de voorbehandeling (wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel
met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag.
6.3. Installaties voor het looien van huiden met een verwerkingscapaciteit van meer dan 12 ton eindpro
dukten per dag.
(') PB nr. L 377 van 31 . 12. 1991 , blz. 20 . Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 94/31 /EG (PB nr. L 168 van 2. 7. 1994, blz. 28).
(2) PB nr. L 194 van 25. 7. 1975, blz. 23 . Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91 /692/EEG (PB nr. L 377 van 31 . 12.
1991 , blz. 48).

(3) PB nr. L 163 van 14. 6. 1989, blz. 32.

h) PB nr. L 203 van 15. 7. 1989, blz. 50.
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6.4. a) abattoirs met een produktiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren;
b) bewerking en verwerking voor de fabricage van levensmiddelen op basis van:

— dierlijke grondstoffen (andere dan melk) met een produktiecapaciteit van meer dan 75 ton per
dag eindprodukten;
— plantaardige grondstoffen met een produktiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindpro
dukten (gemiddelde waarde op driemaandelijkse basis);
c) bewerking en verwerking van melk, met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per
dag (gemiddelde waarde op jaarbasis).
6.5. Installaties voor de destructie of verwerking van kadavers en dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit
van meer dan 10 ton per dag.

6.6. Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan:
a) 40 000 plaatsen voor pluimvee;

b) 2 000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg); of
c) 750 plaatsen voor zeugen .

6.7. Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of produkten, waarin organische
oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van
een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een
verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg oplosmiddel per uur, of meer dan 200 ton per jaar.
6.8 . Installaties voor de fabricage van koolstof (harde gebrande steenkool) of elektrografiet door verbranding
of grafitisering.
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BIJLAGE II

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 18, LID 2, EN IN ARTIKEL 20 BEDOELDE RICHTLIJN
1 . Richtlijn 87/21 7/EEG inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door
asbest.

2. Richtlijn 82/ 176/EEG betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig
van de sector elektrolyse van alkalichloriden .

3. Richtlijn 83/51 3/EEG betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van cadmium.
4. Richtlijn 84/ 156/EEG betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig
van andere industriële sectoren dan de elektrolyse van alkalichloriden .
5. Richtlijn 84/491 /EEG betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van hexa
chloorcyclohexaan .

6. Richtlijn 86/280/EEG betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van bepaalde
onder lijst I van de bijlage van Richtlijn 76/464/EEG vallende gevaarlijke stoffen, gewijzigd bij Richtlijn
88/347/EEG en Richtlijn 90/41 5/EEG tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 86/280/EEG.
7. Richtlijn 89/369/EEG ter voorkoming van door nieuwe installaties voor de verbranding van stedelijk
afval veroorzaakte luchtverontreiniging.
8 . Richtlijn 89/429/EEG ter vermindering van door bestaande installaties voor de verbranding van stedelijk
afval veroorzaakte luchtverontreiniging.

9. Richtlijn 94/67/EG betreffende de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen.

10. Richtlijn 92/ 112/EEG tot vaststelling van de procedure voor de harmonisatie van de programma's tot
vermindering en uiteindelijke algehele opheffing van de verontreiniging door afval van de titaandioxide
industrie .

11 . Richtlijn 88/609/EEG inzake beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de
lucht door grote stookinstallaties, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/66/EG.

12. Richtlijn 76/464/EEG betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in
het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd.

13. Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd bij Richtlijn 91 / 156/EEG.
14. Richtlijn 75/439/EEG inzake de verwijdering van afgewerkte olie.
15. Richtlijn 91 /689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen.
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BIJLAGE III

INDICATIEVE LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE VERONTREINIGENDE STOFFEN DIE IN

AANMERKING MOETEN WORDEN GENOMEN INDIEN ZIJ RELEVANT ZIJN VOOR DE
VASTSTELLING VAN DE EMISSIEGRENSWAARDEN

LUCHT

1 . Zwaveloxiden en andere zwavelverbindingen .

2. Stikstofoxiden en andere stikstofverbindingen.
3 . Koolmonoxide .

4. Vluchtige organische stoffen .

5. Metalen en verbindingen daarvan .
6 . Stof.

7. Asbest (zwevende deeltjes en vezels).
8 . Chloor en chloorverbindingen.
9 . Fluor en fluorverbindingen.

10 . Arseen en arseenverbindingen .
11 . Cyaniden .

12. Stoffen en preparaten waarvan is aangetoond dat zij via de lucht een kankerverwekkende, mutagene of
voor de voortplanting gevaarlijke werking hebben .

13. Polychloordibenzodioxine en polychloordibenzofuranen .
WATER

1 . Organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit in water dergelijke verbindingen kunnen ontstaan.
2. Organische fosforverbindingen .
3 . Organische tinverbindingen .

4. Stoffen en bereidingen waarvan is aangetoond dat zij in of via het water een kankerverwekkende, muta
gene of voor de voortplanting gevaarlijke werking hebben.
5. Persistente koolwaterstoffen en persistente en bio-accumuleerbare toxische organische stoffen .
6. Cyaniden .
7. Metalen en verbindingen daarvan .
8 . Arseen en arseenverbindingen .
9 . Biociden en fytosanitaire produkten .
10 . Stoffen in suspensie.

1 1 . Stoffen die bijdragen tot eutrofiëring (met name nitraten en fosfaten).

12. Stoffen die een negatieve invloed hebben op de zuurstofbalans (en meetbaar zijn aan de hand van para
meters als BZV, CZV).
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BIJLAGE IV

Overwegingen waarmee in het algemeen of in bijzondere gevallen rekening moet worden gehouden bij de
bepaling van de beste beschikbare technieken, omschreven in artikel 2, punt 1 1 , rekening houdend met de
eventuele kosten en baten van een actie en met het voorzorgs- en preventiebeginsel:
1 . de toepassing van technieken die weinig afval veroorzaken;

2. de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;

3. de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en recycling van de in het proces
uitgestoten en gebruikte stoffen en van afval;

4. vergelijkbare processen, apparaten of exploitatiemethoden die met succes op industriële schaal zijn
beproefd;

5. de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
6. de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
7. de data van ingebruikneming van de nieuwe of bestaande installaties;
8 . de tijd die nodig is voor het omschakelen op een betere beschikbare techniek;

9. het verbruik en de aard van de grondstoffen (met inbegrip van water) en de energie-efficiëntie;

10. de noodzaak het algemene effect van de emissies en de risico's op het milieu te voorkomen of tot een
minimum te beperken ;

1 1 . de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken;
12. de door de Commissie krachtens artikel 16, lid 2, of door internationale organisaties bekendgemaakte
informatie .
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II

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 april 1996

tot intrekking van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die profam als
werkzame stof bevatten

(Voor de EER relevante tekst)

(96/58 6/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

zame stof in bijlage I bij Richtlijn 91 /414/EEG, niet zal

GEMEENSCHAPPEN,

toezenden ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3600/92 van de
Commissie van 11 december 1992 houdende bepalingen
voor de uitvoering van de eerste fase van het werkpro
gramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn
91 /414/EEG van de Raad betreffende het op de markt
brengen van gewasbeschermingsmiddelen ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 491 /95 (2), en met
name op artikel 6, lid 5,
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 933/94 van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 491 /95,
de lijst van werkzame stoffen van gewasbeschermingsmid
delen is vastgesteld en de als rapporteur optredende Lid
Staten voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr.
3600/92 zijn aangewezen;
Overwegende dat profam een van de 90 in de eerste fase
van het in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91 /414/EEG (4)
bedoelde werkprogramma te behandelen werkzame

Overwegende dat geen enkele Lid-Staat de Commissie

overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de verordening heeft
medegedeeld dat hij deze stof in bijlage I bij Richtlijn
91 /414/EEG opgenomen wenst te zien;

Overwegende derhalve dat ervan moet worden uitgegaan
dat de gegevens die nodig zijn om deze werkzame stof
opnieuw te evalueren, niet zullen worden verstrekt in het

kader van dit werkprogramma en deze stof daarom niet

kan worden geëvalueerd; dat bijgevolg moet worden
besloten de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die
deze werkzame stof bevatten, in te trekken;

Overwegende dat met deze beschikking niet wordt uitge
sloten dat profam later kan worden geëvalueerd in het
kader van de in artikel 6 van Richtlijn 91 /414/EEG vast
gestelde procedure voor nieuwe werkzame stoffen;

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

stoffen is;

Overwegende dat voor deze stof de als rapporteur aange
wezen Lid-Staat de Commissie heeft medegedeeld dat de
betrokken kennisgever hem duidelijk te kennen heeft
gegeven dat hij de informatie die hij op grond van artikel
6, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 3600/92 moet
verstrekken met het oog op de opneming van een werk
(') PB nr. L 366 van 15. 12. 1992, blz. 10 .
(2) PB nr. L 49 van 4. 3 . 1995, blz. 50 .
O PB nr. L 107 van 28 . 4. 1994, blz . 8 .
4 PB nr. L 230 van 19 . 8 . 1991 , blz. 1 .

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De Lid-Staten zien erop toe dat:

1 . de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die
profam bevatten, wordt ingetrokken binnen twaalf
maanden na de datum waarop deze beschikking wordt
gegeven ;
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2. vanaf de datum waarop deze beschikking wordt gegeven, gewasbeschermingsmiddelen
die profam bevatten niet meer worden toegelaten of de toelating voor dergelijke gewas
beschermingsmiddelen niet meer wordt vernieuwd op grond van de in artikel 8, lid 2,
van Richtlijn 91 /414/EEG vastgestelde afwijkende maatregelen .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 9 april 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

10 . 10 . 96

10 . 10 . 96
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Nr. L 257/43

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 september 1996

met betrekking tot de lijst van erkende organisaties waarvan de Lid-Staten

overeenkomstig Richtlijn 94/57/EG van de Raad kennis hebben gegeven
(Voor de EER relevante tekst)

(96/587/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

GEMEENSCHAPPEN,
Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

De op grond van artikel 4, lid 1 , van Richtlijn 94/ 57/EG
door de Lid-Staten erkende organisaties zijn die welke
vermeld zijn in de bijlage bij deze beschikking.

Gelet op Richtlijn 94/57/EG van de Raad van 22
november 1994 inzake gemeenschappelijke voorschriften

Artikel 2

en normen voor met de inspectie en controle van

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende
werkzaamheden van maritieme instanties ('), en met name
op artikel 4, lid 5,

Gedaan te Brussel, 30 september 1996 .
Voor de Commissie

Overwegende dat de Lid-Staten kennis hebben gegeven
van overeenkomstig artikel 4, lid 1 , van Richtlijn 94/57/
EG door hen erkende organisaties,

BIJLAGE

American Bureau of Shipping (ABS)
Bureau Veritas (BV)

China classification Society (CCS)
Det Norske Veritas (DNV)
Germanischer Lloyd (GL)

Hellenic Register of Shipping (HR)
Korean Register of Shipping (KR)

Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nippon Kaiji Kyokai (NK)
Registro italiano navale (RINA)

(') PB nr. L 319 van 12. 12. 1994, blz. 20.

Neil KINNOCK

Lid van de Commissie

