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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 2184/96 VAN DE RAAD
van 28 oktober 1996

betreffende de invoer van rijst van oorsprong en herkomst uit Egypte
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

1006) van oorsprong en herkomst uit Egypte geldt als
douanerecht het recht dat wordt berekend overeenkomstig
artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1418/76, verminderd
met een bedrag dat gelijk is aan 25 % van dat recht.

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Gemeenschap en de Arabische
Republiek Egypte bij briefwisseling overeengekomen zijn
dat bij invoer van rijst (GN-code 1006) van oorsprong en
van herkomst uit Egypte het douanerecht moet worden
toegepast dat overeenkomstig artikel 12 van Verordening
(EEG) nr. 1418/76 van de Raad van 21 juni 1976
houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijst
markt (') wordt berekend, verminderd met een bedrag dat
gelijk is aan 25 % van dat recht, en dat Egypte voor de
toepassing van die vermindering niet langer een belasting
bij uitvoer van het produkt toepast;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1250/77 van de
Raad van 17 mei 1977 betreffende de invoer van rijst uit
de Arabische Republiek Egypte (2) bijgevolg moet worden
ingetrokken,

Artikel 2

De bepalingen ter uitvoering van deze verordening, waar
onder eventuele controlemaatregelen, worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 27 van Verordening
(EEG) nr. 1418/76.

Artikel 3

Verordening (EEG) nr. 1250/77 wordt ingetrokken .

Artikel 4
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bij de invoer in de Gemeenschap van een jaarlijkse
hoeveelheid van maximaal 32 000 ton rijst (GN-code

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

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

Gedaan te Luxemburg, 28 oktober 1996.
Voor de Raad
De Voorzitter
D. SPRING

(') PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3072/95 (PB nr. L 329 van
30 . 12. 1995, blz. 18).
(2) PB nr. L 146 van 14. 6 . 1977, blz . 9 .
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VERORDENING (EURATOM, EG) Nr. 2185 /96 VAN DE RAAD
van 11 november 1996

betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie

worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op
artikel 203 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

( 1 ) Overwegende dat de versterking van de bestrijding
van fraude en andere onregelmatigheden ten nadele
van de Gemeenschapsbegroting van wezenlijk belang
is voor de geloofwaardigheid van de Gemeenschap;

(2) Overwegende dat uit artikel 209 A van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap voort
vloeit dat de bescherming van de financiële belangen
van de Gemeenschappen in de eerste plaats onder de
verantwoordelijkheid van de Lid-Staten valt, onver
minderd andere Verdragsbepalingen ;

(3) Overwegende

dat

Verordening

(EG,

Euratom)

nr. 2988 /95 van de Raad van 18 december 1995

betreffende de bescherming van de financiële
belangen van de Europese Gemeenschappen (3) voor
alle activiteitsgebieden van de Gemeenschappen een

gemeenschappelijk juridisch kader heeft geschapen ;

(4) Overwegende dat artikel 1 , lid 2, van genoemde
verordening een omschrijving van het begrip „onre
gelmatigheid" bevat en dat in de zesde overweging
van die verordening gepreciseerd is dat onder de
gedragingen die als onregelmatigheden worden
aangemerkt, ook de frauduleuze gedragingen vallen
als bedoeld in de Overeenkomst aangaande de
bescherming van de financiële belangen van de
Europese Gemeenschappen (4);

(5) Overwegende dat artikel 10 van genoemde verorde
ning bepaalt dat aanvullende algemene bepalingen
betreffende de controles en verificaties ter plaatse op
een later tijdstip worden aangenomen ;

(6) Overwegende dat, onverminderd de door de Lid
staten overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG,
Euratom) nr. 2988/95 verrichte controles, ter wille
van de doeltreffendheid aanvullende algemene bepa

lingen betreffende door de Commissie uit te voeren
controles en verificaties ter plaatse moeten worden
(') PB nr. C 84 van 21 . 3. 1996, blz. 10.
(2) PB nr. C 166 van 10. 6. 1996, blz. 102 en advies uitgebracht
op 23. 10 . 1996 (nog niet bekendgemaakt in het Publikatie

vastgesteld, die de toepassing van de in artikel 9,
lid 2, van die verordening bedoelde sectoriële
communautaire regelingen onverlet laten ;

(7) Overwegende dat de tenuitvoerlegging van de bepa
lingen van deze verordening afhankelijk is van de
omschrijving van de doelstellingen die de toepassing
van die bepalingen rechtvaardigen, met name
wanneer die doelstellingen, gezien de omvang van de
fraude, die niet tot één land beperkt blijft en vaak
gepleegd wordt door georganiseerde circuits, of
gezien het bijzondere karakter van de situatie in een
Lid-Staat, in verband met de ernst van de aan de

financiële belangen van de Gemeenschappen of aan
de geloofwaardigheid van de Unie berokkende
schade, niet geheel kunnen worden verwezenlijkt
door de Lid-Staten alleen en dus beter op commu
nautair niveau kunnen worden verwezenlijkt;
(8) Overwegende dat de controles en verificaties ter
plaatse niet verder mogen gaan dan hetgeen noodza
kelijk is voor de correcte toepassing van het
Gemeenschapsrecht;
(9) Overwegende dat zij worden uitgevoerd overeenkom
stig de in elke Lid-Staat van toepassing zijnde bepa
lingen betreffende de bescherming van de wezenlijke
belangen op het gebied van de staatsveiligheid;
( 10) Overwegende dat het op grond van het in artikel 5
van het EG-Verdrag neergelegde beginsel van
Gemeenschapstrouw en in het licht van de jurispru
dentie van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen van belang is dat de administraties
van de Lid-Staten en de Commissiediensten loyaal
samenwerken en elkaar de nodige bijstand verlenen
bij de voorbereiding en uitvoering van controles en
verificaties ter plaatse;
( 11 ) Overwegende dat de voorwaarden moeten worden
vastgesteld waaronder de controleurs van de
Commissie hun bevoegdheden uitoefenen;
( 12) Overwegende dat bij deze controles en verificaties ter
plaatse de fundamentele rechten van de betrokken
personen alsmede de regels inzake geheimhouding
en de bescherming van persoonsgegevens worden
geëerbiedigd; dat het in dat verband van belang is dat
de Commissie erop toeziet dat haar controleurs de
communautaire en nationale bepalingen inzake de
bescherming van persoonsgegevens naleven, met
name de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995
betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (5);

blad).

O PB nr. L 312 van 23 . 12. 1995, blz. 1 .

4 PB nr. C 316 van 27. 11 . 1995, blz. 48 .

(5) PB nr. L 281 van 23 . 11 . 1995, blz . 31 .
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( 13) Overwegende dat voor een doeltreffende bestrijding
van fraude en andere onregelmatigheden de
controles van de Commissie moeten worden uitge
voerd bij de marktdeelnemers die rechtstreeks of
zijdelings in de bewuste onregelmatigheid verwikkeld
zouden kunnen zijn, alsook bij andere marktdeelne
mers die erbij betrokken zouden kunnen zijn; dat in
de gevallen waarin de bepalingen van deze verorde
ning worden toegepast, de Commissie erop moet
toezien

dat

de

betrokken

marktdeelnemers

( 14) Overwegende dat de controleurs van de Commissie
onder dezelfde voorwaarden toegang moeten hebben
tot alle gegevens over de betrokken transacties als de
administratieve

controleurs;

dat

Onverminderd het bepaalde in de sectoriële communau

taire regelingen is deze verordening van toepassing op alle
activiteitsgebieden van de Gemeenschappen .
Deze verordening laat de bevoegdheid van de Lid-Staten
inzake strafvervolging en de voorschriften inzake rechts
hulp in strafzaken tussen Lid-Staten onverlet.
Artikel 2

niet

terzelfder tijd voor dezelfde feiten worden onder
worpen aan vergelijkbare controles en verificaties van
de Commissie of de Lid-Staten op grond van secto
riële communautaire regelingen of nationale wetge
ving;

nationale

Nr . L 292/ 3

de

verslagen van de controleurs van de Commissie, die
in voorkomend geval door de nationale controleurs
worden ondertekend, met inachtneming van de
procedureregels van de betrokken Lid-Staat moeten
worden opgesteld; dat zij toegelaten bewijsmiddelen
moeten vormen in de administratieve en gerechte
lijke procedures van de Lid-Staat waarin het gebruik
van die verslagen nodig blijkt, en een even grote
waarde moeten hebben als de verslagen die zijn
opgesteld door de nationale administratieve contro
leurs;

( 15) Overwegende dat, wanneer het risico bestaat dat het
bewijsmateriaal verdwijnt of wanneer de marktdeel
nemers zich verzetten tegen een controle of verifi
catie ter plaatse door de Commissie, het aan de Lid
Staten is om overeenkomstig hun respectieve wetge
vingen de nodige conservatoire of uitvoeringsmaatre
gelen te treffen;

De Commissie kan op grond van deze verordening
controles en verificaties ter plaatse uitvoeren :

— hetzij met het oog op het onderzoek van ernstige of
transnationale onregelmatigheden of onregelmatig
heden waarbij marktdeelnemers betrokken kunnen

zijn die in verscheidene Lid-Staten actief zijn;
— hetzij met het oog op het onderzoek van onregelma
tigheden indien de situatie in een Lid-Staat het in een

bijzonder geval noodzakelijk maakt de controles en
verificaties ter plaatse te versterken teneinde de doel
treffendheid van de bescherming van de financiële
belangen te verbeteren en aldus binnen de Gemeen
schap een gelijkwaardig beschermingsniveau te waar
borgen ;
— hetzij op verzoek van de betrokken Lid-Staat.
Artikel 3

In de gevallen waarin de Commissie besluit controles en

verificaties ter plaatse uit te voeren op grond van deze
verordening, ziet zij erop toe dat er terzelfder tijd bij de
betrokken marktdeelnemers voor dezelfde feiten geen
vergelijkbare controles en verificaties worden uitgevoerd
op grond van sectoriële communautaire regelingen .
Bovendien houdt zij rekening met de controles die de
Lid-Staat op grond van zijn wetgeving voor dezelfde feiten
bij de betrokken marktdeelnemers verricht of reeds
verricht heeft.

( 16) Overwegende dat deze verordening de bevoegdheid
van de Lid-Staten inzake strafvervolging en de voor
schriften inzake rechtshulp in strafzaken tussen Lid
Staten onverlet laat;

( 17) Overwegende dat de Verdragen ten aanzien van de
aanneming van deze verordening in geen andere
bevoegdheden voorzien dan die van artikel 235 van
het EG-Verdrag en artikel 203 van het EGA-Verdrag,

Artikel 4

De controles en verificaties ter plaatse worden door de
Commissie voorbereid en geleid in nauwe samenwerking
met de bevoegde autoriteiten van de betrokken Lid-Staat,
die tijdig over voorwerp, doel en rechtsgrondslag van de
controles en verificaties geïnformeerd worden teneinde
alle nodige hulp te kunnen verstrekken . Daartoe kunnen
functionarissen

van

de

betrokken

Lid-Staat

aan

de

controles en verificaties ter plaatse deelnemen .
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Tevens worden de controles en verificaties ter plaatse,
indien de betrokken Lid-Staat dat wenst, gezamenlijk
door de Commissie en de bevoegde autoriteiten van die

Artikel 1

Bij deze verordening worden de aanvullende algemene
bepalingen vastgesteld in de zin van artikel 10 van Veror
dening (EG, Euratom) nr. 2988/95, van toepassing op de
administratieve controles en verificaties ter plaatse die
door de Commissie worden uitgevoerd met het oog op de
bescherming van de financiële belangen van de Gemeen
schappen tegen onregelmatigheden als omschreven in
artikel 1 , lid 2, van genoemde verordening.

Lid-Staat verricht .

Artikel 5

De controles en verificaties ter plaatse worden door de
Commissie uitgevoerd bij de marktdeelnemers waarop de
maatregelen of de communautaire administratieve sanc
ties uit hoofde van artikel 7 van Verordening (EG , Eura
tom) nr. 2988 /95 kunnen worden toegepast wanneer
vermoed mag worden dat onregelmatigheden zijn begaan .
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Opdat de Commissie deze controles en verificaties
gemakkelijker kan uitvoeren, dienen de marktdeelnemers
de toegang tot de lokalen, terreinen, vervoermiddelen en
andere plaatsen voor professioneel gebruik toe te staan .
In zoverre zulks absoluut noodzakelijk is om het bestaan
van een onregelmatigheid vast te stellen, kan de
Commissie controles en verificaties ter plaatse uitvoeren
bij andere betrokken marktdeelnemers teneinde toegang
te verkrijgen tot de relevante informatie die deze markt
deelnemers bezitten over de feiten waarop de controles en
verificaties ter plaatse betrekking hebben .
Artikel 6

1 . De controles en verificaties ter plaatse worden uitge
voerd onder gezag en verantwoordelijkheid van de
Commissie door haar naar behoren gemachtigde ambte
naren of haar functionarissen, hierna „controleurs van de

Commissie" genoemd. Personen die door de Lid-Staten
als gedetacheerde nationale deskundigen ter beschikking
van de Commissie zijn gesteld, kunnen die controles en
verificaties bijwonen .
De controleurs van de Commissie oefenen hun bevoegd

heden uit onder voorlegging van een schriftelijke
bevoegdheidsverklaring, waarin hun identiteit en hoeda
nigheid zijn vermeld, waarbij een document is gevoegd
waarop het voorwerp en het doel van de controle of veri
ficatie ter plaatse zijn vermeld .
Onder voorbehoud van het toepasselijke Gemeenschaps
recht dienen zij zich te houden aan de procedureregels
van de wetgeving van de betrokken Lid-Staat.

2. Met de instemming van de betrokken Lid-Staat kan
de Commissie de hulp inroepen van functionarissen van
andere Lid-Staten in de hoedanigheid van waarnemers en
voor technische hulp gebruik maken van externe organi
saties die onder haar verantwoordelijkheid handelen .

De Commissie ziet erop toe dat bovengenoemde functio
narissen en organisaties alle garanties bieden inzake tech
nische bekwaamheid, onafhankelijkheid en inachtneming
van het beroepsgeheim .
Artikel 7

1.
De controleurs van de Commissie hebben onder
dezelfde voorwaarden als de nationale administratieve

controleurs en met inachtneming van de nationale wetge

vingen toegang tot alle gegevens en documenten betref
fende de betrokken transacties die voor het goede verloop
van de controles en verificaties ter plaatse noodzakelijk

blijken . Zij mogen dezelfde materiële controlemiddelen
voor onderzoek bezigen als de nationale controleurs en
met name de benodigde documenten kopiëren .
De controles en verificaties ter plaatse kunnen met name
betrekking hebben op:

— de boeken en bescheiden betreffende beroep of
bedrijf, zoals facturen , bestekken , loonstrookjes, staten
van dagelijkse werkzaamheden en uitgaven, uittreksels
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van bankrekeningen welke in het bezit van de markt
deelnemers zijn ;

— de computergegevens;

— de produktie -, verpakkings- en verzendingssystemen
en - methoden ;

— de fysieke controle van de aard en de omvang van de
goederen of van de verrichte activiteiten;
— het nemen van monsters en de verificatie daarvan ;

— de stand van uitvoering van de gefinancierde werk
zaamheden en investeringen, en het gebruik en de
bestemming van de uitgevoerde investeringen;
— de budgettaire en boekhoudkundige bescheiden;

— de financiële en technische uitvoering van gesubsi
dieerde projecten .
2. Indien nodig is het aan de Lid-Staten om op verzoek
van de Commissie de door de nationale wetgeving
beoogde passende conservatoire maatregelen te treffen,
met name om het bewijsmateriaal te beschermen .
Artikel 8

1 . De uit hoofde van deze verordening meegedeelde of
verkregen gegevens vallen, ongeacht de vorm ervan, onder
de geheimdhoudingsplicht en komen in aanmerking voor
de bescherming die aan soortgelijke gegevens wordt
toegekend door de wetgeving van de Lid-Staat die de
gegevens heeft ontvangen, alsmede door de overeenkom
stige bepalingen die van toepassing zijn op de commu
nautaire instellingen .
Die gegevens mogen niet worden medegedeeld aan
andere personen dan die welke binnen de Gemeenschaps
instellingen of in de Lid-Staten ambtshalve bevoegd zijn
en mogen door de Gemeenschapsinstellingen niet worden
gebruikt voor enig ander doel dan een doeltreffende
bescherming van de financiële belangen van de Gemeen
schappen in alle Lid-Staten . Wanneer een Lid-Staat de
gegevens die zijn verzameld door onder zijn gezag
werkende functionarissen die overeenkomstig artikel 6,
lid 2, als waarnemers deelnemen aan controles en verifica

ties ter plaatse, voor andere doeleinden wil gebruiken,
vraagt hij de toestemming van de Lid-Staat waar deze
gegevens werden verzameld.
2. De Commissie deelt de bevoegde autoriteit van de
Lid-Staat op het grondgebied waarvan een controle of een
verificatie ter plaatse is uitgevoerd, ten spoedigste ieder
feit of ieder vermoeden mede betreffende een onregelma
tigheid waarvan zij in het raam van de controle of verifi
catie ter plaatse kennis heeft gekregen . De Commissie is
hoe dan ook gehouden bovenbedoelde autoriteit in kennis
te stellen van het resultaat van die controles en verifica
ties .

3.
De controleurs van de Commissie zorgen ervoor dat
hun verslagen inzake controle en verificatie worden opge
steld met inachtneming van de procedurevoorschriften
die in de wetgeving van de betrokken Lid-Staat zijn vast
gesteld. De verzamelde materiële gegevens en de
bescheiden bedoeld in artikel 7 worden in een bijlage bij
deze verslagen bijeengebracht. De aldus opgestelde
verslagen vormen op dezelfde wijze en onder dezelfde

15. 11 . 96

[ NL I

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 292/ 5

voorwaarden als de door de nationale administratieve

procedures van de Lid-Staat waar het gebruik ervan nodig

controleurs opgestelde administratieve verslagen toelaat
baar bewijsmateriaal in de administratieve of gerechtelijke
procedures van de Lid-Staat waar het gebruik ervan nodig
blijkt. Voor de beoordeling van die verslagen gelden
dezelfde regels als voor de administratieve verslagen van
de nationale administratrieve controleurs en zij hebben
dezelfde waarde . Indien de controle overeenkomstig
artikel 4, tweede alinea, gezamenlijk wordt verricht, wordt

blijkt.

de nationale controleurs die aan de controle hebben deel

genomen verzocht het door de controleurs van de
Commissie opgestelde verslag mede te ondertekenen .
4.
De Commissie ziet erop toe dat haar controleurs
zich in het kader van de toepassing van deze verordening
houden aan de communautaire en nationale bepalingen
betreffende de bescherming van persoonsgegevens, met
name die van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parle
ment en de Raad .

5 . Indien buiten het grondgebied van de Gemeenschap
controles en verificaties ter plaatse worden verricht,
worden de verslagen door de controleurs van de
Commissie derwijze opgesteld dat zij toelaatbare bewijzen
kunnen vormen in de administratieve of gerechtelijke

Artikel 9

Wanneer de in artikel 5 bedoelde marktdeelnemers zich

tegen een controle of een verificatie ter plaatse verzetten ,
verleent de betrokken Lid-Staat de contoleurs van de

Commissie, in overeenstemming met de nationale bepa
lingen, de nodige bijstand met het oog op de uitvoering
van hun opdracht tot controle en tot verificatie ter plaatse .
Het is aan de Lid-Staten om, zo nodig, de nodige maatre
gelen te treffen, met inachtneming van de nationale
wetgeving.
Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 1 januari 1997 .

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

Gedaan te Brussel , 11 november 1996 .
Voor de Raad
De Voorzitter

R. QUINN
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VERORDENING (EG) Nr. 2186/96 VAN DE COMMISSIE
van 14 november 1996

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 536/93 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen voor de extra heffing in de sector melk en
zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad van
28 december 1992 tot instelling van de extra heffing in de
sector melk en zuivelprodukten ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 11 09/96 (2), en met name op arti
kel 11 ,

Overwegende dat in artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
536/93 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 82/96 (4), de sanctie is vastgesteld die
wordt opgelegd wanneer producenten bij rechtstreekse
verkoop de jaarlijkse termijn voor de mededeling van hun
verkoop in het afgelopen jaar aan de bevoegde instantie
van de Lid-Staat niet naleven; dat de ervaring leert dat de
sanctie producenten met een zeer kleine referentiehoe
veelheid nauwelijks afschrikt en aan de inning in dat
geval administratiekosten verbonden zijn die hoger zijn
dan de te innen bedragen; dat het dan ook raadzaam is
voor bovengenoemde sanctie een minimumbedrag vast te
leggen;

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

Artikel 1

Artikel 4, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr.
536/93 wordt vervangen door de volgende tekst:
„In geval van niet-naleving van de termijn, is de
producent de heffing verschuldigd over de totale,
rechtstreeks verkochte hoeveelheid melk en melkequi
valent boven zijn referentiehoeveelheid of, indien
geen overschrijding heeft plaatsgevonden , een boete
die overeenkomt met het bedrag van de heffing voor
een overschrijding van 0,1 % van zijn referentiehoe
veelheid , doch minimaal 20 ecu en maximaal 1 000
ecu .".

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel , 14 november 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 405 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
O PB nr. L 148 van 21 . 6. 1996, blz. 13 .
(•') PB nr. L 57 van 10. 3 . 1993, blz. 12.
4 PB nr. L 17 van 23. 1 . 1996, blz . 1 .
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VERORDENING (EG) Nr. 2187/96 VAN DE COMMISSIE
van 14 november 1996

tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het
recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van eenbloemige anjers
(standaard) van oorsprong uit Israël
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088 /87 van de Raad van
21 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de toepassing van preferentiële douanerechten bij
invoer van bepaalde produkten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 539/96 (2),
inzonderheid op artikel 5, lid 2, onder b),
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 4088/87 de
voorwaarden zijn vastgesteld voor de toepassing van een
preferentieel douanerecht op grootbloemige rozen, klein
bloemige rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veel
bloemige anjers (tros) binnen de tariefcontingenten die
jaarlijks worden geopend voor de invoer van verse snij
bloemen in de Gemeenschap;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1981 /94 van de
Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1877/96 (4), communautaire tariefcontingenten
geopend zijn en de wijze van beheer daarvan is vastgesteld
voor afgesneden bloemen , bloesems en bloemknoppen,
vers, respectievelijk van oorsprong uit Cyprus, Jordanië,
Marokko en Israël ;

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 4088/87 enerzijds bepaald is dat voor een gegeven
produkt en een gegeven oorsprong het preferentiële
douanerecht slechts geldt indien de prijs van het inge
voerde produkt ten minste gelijk is aan 85 % van de
communautaire produktieprijs; dat anderzijds het prefe
rentiële douanerecht, behoudens uitzonderingsgevallen,
voor een gegeven produkt en een gegeven oorsprong
geschorst wordt en het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief opnieuw geldt:

a) indien gedurende twee opeenvolgende marktdagen de
prijzen van het ingevoerde produkt voor ten minste
30 % van de hoeveelheden waarvoor op de representa
tieve invoermarkten noteringen beschikbaar zijn, lager
zijn dan 85 % van de communautaire produktieprijs,

dan 85 % van de communautaire produktieprijs, en de
prijzen van het ingevoerde produkt gedurende drie
dagen in deze periode onder dit peil liggen;
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1985/96 van de
Commissie (*) de communautaire produktieprijzen voor
anjers en rozen in het kader van de betrokken regeling
zijn vastgesteld;

Overwegende dat de uitvoeringsbepalingen van de
betrokken regeling zijn vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 700/88 van de Commissie (% laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2917/93 0;

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (8), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 150/95 (9), gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van
het in de valuta van derde landen aangegeven bedrag en
dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van
de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de

Lid-Staten; dat de nadere voorschriften voor de toepassing
en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie (l0), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1482/96 (");

Overwegende dat uit de waarnemingen die overeenkom
stig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 4088 /87
en (EEG) nr. 700/88 zijn verricht, geconcludeerd moet
worden dat de in artikel 2, lid 2, onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 4088/87 bedoelde voorwaarden vervuld
zijn voor een schorsing van het preferentiële douanerecht
voor eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit
Israël; dat derhalve het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief opnieuw geldt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de invoer van eenbloemige anjers (standaard) (GN
codes ex 0603 10 13 en ex 0603 10 53) van oorsprong uit
Israël wordt het bij Verordening (EG) nr. 1981 /94 vastge
stelde preferentiële douanerecht geschorst en geldt het
recht van het gemeenschappelijk douanetarief opnieuw.

of

Artikel 2

b) indien gedurende een periode van vijf tot zeven opeen
volgende marktdagen de prijzen van het ingevoerde
produkt voor ten minste 30 % van de hoeveelheden
waarvoor op de representatieve invoermarkten note
ringen beschikbaar zijn, beurtelings hoger en lager zijn
(')
(2)
(3)
(4

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

382 van 31 . 12. 1987, blz . 22.
79 van 29 . 3 . 1996, blz . 6 .
199 van 2. 8 . 1994, blz. 1 .
249 van 1 . 10 . 1996, blz. 1 .

Deze verordening treedt in werking op 15 november
1996 .

PB nr. L 264 van 17. 10 . 1996, blz. 14.

(6) PB
O PB
(s) PB
O PB
( I0) PB
(") PB

nr. L
nr. L
nr. L
nr. L
nr. L
nr. L

72 van 18 . 3 . 1988 , blz. 16 .
264 van 23 . 10 . 1993, blz . 33 .
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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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 november 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

15 . 11 . 96

15. 11 . 96
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VERORDENING (EG) Nr. 2188/96 VAN DE COMMISSIE
van 14 november 1996

tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het
recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van kleinbloemige
rozen van oorsprong uit Israël
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van
21 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de toepassing van preferentiële douanerechten bij
invoer van bepaalde produkten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 539/96 (2),
inzonderheid op artikel 5, lid 2, onder b),
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 4088 /87 de
voorwaarden zijn vastgesteld voor de toepassing van een
preferentieel douanerecht op grootbloemige rozen, klein
bloemige rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veel

bloemige anjers (tros) binnen de tariefcontingenten die
jaarlijks worden geopend voor de invoer van verse snij
bloemen in de Gemeenschap;
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1981 /94 van de
Raad f), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr.
1 877/96 (4), communautaire tariefcontingenten
geopend zijn en de wijze van beheer daarvan is vastgesteld
voor afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen,
vers, respectievelijk van oorsprong uit Cyprus, Jordanië,
Marokko en Israël;

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 4088/87 enerzijds bepaald is dat voor een gegeven
produkt en een gegeven oorsprong het preferentiële
douanerecht slechts geldt indien de prijs van het inge
voerde produkt ten minste gelijk is aan 85 % van de
communautaire produktieprijs; dat anderzijds het prefe
rentiële douanerecht, behoudens uitzonderingsgevallen ,
voor een gegeven produkt en een gegeven oorsprong
geschorst wordt en het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief opnieuw geldt:

a) indien gedurende twee opeenvolgende marktdagen de
prijzen van het ingevoerde produkt voor ten minste
30 % van de hoeveelheden waarvoor op de representa
tieve invoermarkten noteringen beschikbaar zijn, lager

zijn dan 85 % van de communautaire produktieprijs,
of

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1985/96 van de
Commissie (*) de communautaire produktieprijzen voor

anjers en rozen in het kader van de betrokken regeling
zijn vastgesteld;

Overwegende dat de uitvoeringsbepalingen van de
betrokken regeling zijn vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 700/88 van de Commissie (6), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2917/93 Q;
Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (s), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1 50/95 (9), gedefinieerde representatieve

marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van
het in de valuta van derde landen aangegeven bedrag en
dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van
de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de

Lid-Staten; dat de nadere voorschriften voor de toepassing
en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie (' 0), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1482/96 (");

Overwegende dat uit de waarnemingen die overeenkom
stig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 4088 /87
en (EEG) nr. 700/88 zijn verricht, geconcludeerd moet
worden dat de in artikel 2, lid 2, onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 4088 /87 bedoelde voorwaarden vervuld
zijn voor een schorsing van het preferentiële douanerecht
voor kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël; dat
derhalve het recht van het gemeenschappelijk douaneta
rief opnieuw geldt;
Overwegende dat het contingent voor de betrokken
produkten geldt voor de periode van 1 november 1996 tot
en met 31 oktober 1997; dat het preferentiële recht
derhalve uiterlijk tot het einde van deze periode wordt
geschorst en eveneens uiterlijk tot einde van die periode
opnieuw het gemeenschappelijk douanetarief geldt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de invoer van kleinbloemige rozen (GN-codes
ex 0603 10 11 en ex 0603 10 51 ) van oorsprong uit Israël
wordt het bij Verordening (EG) nr. 1981 /94 vastgestelde
preferentiële douanerecht geschorst en geldt het recht van
het gemeenschappelijk douanetarief opnieuw.

b) indien gedurende een periode van vijf tot zeven opeen

Artikel 2

volgende marktdagen de prijzen van het ingevoerde

produkt voor ten minste 30 % van de hoeveelheden
waarvoor op de representatieve invoermarkten note
ringen beschikbaar zijn, beurtelings hoger en lager zijn
dan 85 % van de communautaire produktieprijs, en de
prijzen van het ingevoerde produkt gedurende drie
dagen in deze periode onder dit peil liggen;
(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

382 van 31 . 12. 1987, blz. 22.
79 van 29. 3. 1996, blz. 6.
199 van 2. 8 . 1994, blz. 1 .
249 van 1 . 10. 1996, blz. 1 .

Deze verordening treedt in werking op 15 november
1996 .

Zij is van toepassing tot uiterlijk op 31 oktober 1997.
(5) PB
(6) PB
O PB
(*) PB
( ) PB
( I0) PB
(") PB

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

L 264 van 17. 10 . 1996, blz . 14.
L 72 van 18 . 3 . 1988 , blz . 16 .
L 264 van 23 . 10 . 1993, blz . 33 .
L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
L 22 van 31 . 1 . 1995 , blz . 1 .
L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106 .
L 188 van 27. 7 . 1996, blz . 22.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 november 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

15 . 11 . 96
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VERORDENING (EG) Nr. 2189/96 VAN DE COMMISSIE
van 14 november 1996

houdende tijdelijke schorsing van de afgifte van uitvoercertificaten voor bepaalde
zuivelprodukten en vaststelling van de mate waarin op nog niet afgewikkelde
aanvragen voor uitvoercertificaten kan worden ingegaan
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 587/96 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1466/95 van de Commissie
van 27 juni 1995 tot vaststelling van de specifieke bepa
lingen inzake de toepassing van de uitvoerrestituties voor
de sector melk en zuivelprodukten (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1 875/96 (4), en met name op
artikel 8 , lid 3 ,

Overwegende dat de marktsituatie voor bepaalde zuivel
produkten onzeker is; dat speculatieve aanvragen
vermeden dienen te worden, aangezien die zowel kunnen
leiden tot concurrentievervalsing tussen de handelaars als
een bedreiging kunnen vormen voor de continuïteit van
de uitvoer van deze produkten gedurende het betrokken
tijdvak; dat de afgifte van certificaten voor de betrokken
produkten tijdelijk moet worden geschorst;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De afgifte van uitvoercertificaten voor zuivelpro
dukten van GN-code 0406 wordt geschorst gedurende de
periode van 15 tot en met 20 november 1996.

2. De ingediende, maar nog niet afgewikkelde
aanvragen voor certificaten voor zuivelprodukten van
GN-code 0406, welke certificaten afgegeven zouden

worden vanaf 15 november 1996, worden ingewilligd.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 november
1996 .

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

Gedaan te Brussel, 14 november 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148
206
144
247

van
van
van
van

28 .
16.
28 .
28 .

6.
8.
6.
9.

1968,
1996,
1995,
1996,

blz.
blz.
blz.
blz.

13.
21 .
22.
36.
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VERORDENING (EG) Nr. 2190/96 VAN DE COMMISSIE
van 14 november 1996

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad
wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1363/95 van de
Commissie (2), en met name op artikel 26, lid 11 ,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3290/94 van de Raad van
22 december 1994 inzake de aanpassingen en de over
gangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuit
voerlegging van de overeenkomsten in het kader van de
multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay
Ronde (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 193/96 (4),
en met name op artikel 4,

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1488/95 van de
Commissie van 28 juni 1995 houdende uitvoeringsbepa
lingen inzake de toekenning van uitvoerrestituties in de
sector groenten en fruit (■*), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 2702/95 (6), in verschillende opzichten
moet worden gewijzigd om de regeling inzake de uitvoer
restituties in de sector groenten en fruit te verbeteren en
om de doorzichtigheid ervan te waarborgen; dat duidelijk
heidshalve en uit rationaliteitsoverwegingen Verordening
(EG) nr. 1488/95 ter gelegenheid van deze nieuwe wijzi

gingen algeheel dient te worden herzien; dat Verordening
(EG) nr. 1488/95 bijgevolg dient te worden ingetrokken;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 26, lid 6, van
Verordening (EEG) nr. 1035/72 de restitutie uitsluitend na
overlegging van een uitvoercertificaat wordt toegekend;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3719/88 van
de Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2137/95 (8), de uitvoeringsbepalingen voor het
stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3665/87 van
de Commissie ("), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1384/95 (12), de gemeenschappelijke uitvoerings
bepalingen voor het stelsel van restituties bij uitvoer van
landbouwprodukten zijn vastgesteld; dat deze uitvoerings
bepalingen moeten worden aangevuld met specifieke
voorschriften voor de sector groenten en fruit;
Overwegende dat op grond van artikel 26, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 1035/72 de restituties moeten
worden vastgesteld rekening houdend met de grenzen die
voortvloeien uit de in overeenstemming met artikel 228
van het verdrag gesloten overeenkomsten;
Overwegende dat de Commissie de restitutievoeten en de
maximumhoeveelheden die voor restitutie in aanmerking
kunnen komen, moet vaststellen; dat deze gegevens
moeten worden vastgesteld per periode voor het

aanvragen van de uitvoercertificaten, en naar gelang van
de

economische

omstandigheden

kunnen

worden

herzien;

Overwegende dat, met het oog op een zeer nauwkeurig
beheer van de uit te voeren hoeveelheden, dient te

worden bepaald dat die certificaten eerst na een wachttijd
mogen worden afgegeven;
Overwegende dat de Lid-Staten de instanties moeten
aanwijzen die voor de afgifte van de certificaten bevoegd
zijn;

Overwegende dat voor een goede gang van zaken in
verschillende stelsels voor de restitutietoekenning dient te
worden voorzien ;

Overwegende dat ook dient te worden bepaald dat de
certificaten met vaststelling vooraf van de restitutie slechts
na zekerheidstelling worden afgegeven;

landbouwprodukten zijn vastgesteld;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van
de Commissie (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2123/96 ("'), de landbouwproduktennomenclatuur

Overwegende dat, om ervoor te zorgen dat de regeling
goed functioneert, en om speculanten te weren, de over
draagbaarheid van de certificaten dient te worden afge
schaft;

voor de uitvoerrestituties is vastgesteld',
')
2)
')
4)
5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

118
132
349
161
145

van
van
van
van
van

20.
16.
31 .
29.
29.

5. 1972, blz. 1 .
6. 1995, blz. 8 .
12. 1994, blz. 105.
6. 1996, blz. 1 .
6. 1995, blz. 68 .

j PB nr. L 280 van 23. 11 . 1995, blz. 30.
j PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1 .
8) PB nr. L 214 van 8 . 9. 1995, blz. 21 .
>) PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 .
I0) PB nr. L 284 van 6. 11 . 1996, blz. 2.

Overwegende dat in artikel 26, lid 4, van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 onder meer is bepaald dat de restituties
worden vastgesteld met inachtneming van het economi
sche aspect van de beoogde uitvoer, dat het daartoe
wenselijk is om in een nieuwe regeling voor de afgifte van
certificaten met vaststelling vooraf van de restitutie te
(") PB nr. L 351 van 14. 12. 1987, blz. 1 .

H PB nr. L 134 van 20. 6. 1995, blz. 14.
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voorzien; dat de Commissie voor de afgifte van die certifi
caten inlichtingen dient in te winnen door de exporteurs
te vragen haar mede te delen welke restitutievoet zij
tenminste behoeven om uit te voeren; dat de Commissie
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teit van groenten en fruit die naar derde landen worden
uitgevoerd;

Overwegende dat voor leveringen voor de bevoorrading

op basis van die inlichtingen met kennis van zaken over

van schepen en luchtvaartuigen, die met uitvoer uit de

de economisch zinvolle restitutievoeten kan beslissen;

Gemeenschap worden gelijkgesteld en recht geven op
restituties, systematische controle van elke partij op de
naleving van de kwaliteitsnormen in verhouding tot de

Overwegende dat, aangezien de restitutie luidens artikel
26, lid 7, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 het bedrag
is dat geldt op de datum waarop een certificaat met vast
stelling vooraf van de restitutie wordt aangevraagd, in een
procedure dient te worden voorzien in het raam waarvan
gedurende een vooraf daartoe vastgestelde periode de
certificaataanvragen op basis van een indicatieve restitutie
voet worden ingediend, na welke periode de Commissie
aan de hand van de door de Lid-Staten aan haar bezorgde
inlichtingen een daadwerkelijke certificaataanvraagdatum
en een op die dag geldende definitieve restitutievoet vast
stelt;

Overwegende dat voor de Commissie in de mogelijkheid
dient te worden voorzien om zo nodig alle aanvragen om
een bijzonder certificaat met vaststelling vooraf van de
restitutie af te wijzen;

Overwegende dat het begrip „datum van afgifte van de
certificaten" nader dient te worden omschreven door

verwijzing naar Verordening (EEG) nr. 3719/88;

geringe hoeveelheden groenten en fruit waarom het
daarbij gewoonlijk gaat, onevenredig veel administratie

werk vergt; dat onder bepaalde omstandigheden deze
controle derhalve niet wenselijk is; dat bijgevolg daarvan
dient te worden afgeweken ;

Overwegende dat met het oog op de coherentie met
artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2251 /92 van de
Commissie van 29 juli 1992 inzake de kwaliteitscontrole
van verse groenten en fruit ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 3148/94 (2), deze afwijking slechts
voor hoeveelheden van ten hoogste 500 kilogram per
produkt aanvaardbaar is;

Overwegende dat, in het kader van de tolerantiemarges,
de uitgevoerde hoeveelheid die recht geeft op restitutiebe
taling, niet groter mag zijn dan de hoeveelheid waarvoor
het certificaat is aangevraagd;

Overwegende dat het Comité van beheer voor groenten
en fruit geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn
voorzitter vastgestelde termijn,

Overwegende dat, om de voor de uitvoer van groenten en
fruit, zijnde bederfelijke produkten, kenmerkende
soepelheid te behouden, dient te worden bepaald dat voor
sommige transacties een niet vooraf vastgestelde restitutie
kan worden toegekend, mits achteraf een certificaataan
vraag wordt ingediend;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overwegende dat, om de communautaire marktdeelne
mers bij de afgifte van certificaten zonder vaststelling

Regeling voor de restitutietoekenning

vooraf van de restitutie niet te discrimineren , veeleer van

de datum waarop de aangifte ten uitvoer is aanvaard, dan
van die waarop het certificaat is aangevraagd, dient te

1 . De in artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 1035/72
bedoelde uitvoerrestituties worden toegekend op basis van

worden uitgegaan;

een uitvoercertificaat dat volgens drie stelsels kan worden
afgegeven :

Overwegende dat, om te voorkomen dat de indicatieve

a) het gewone stelsel van certificaten met vaststelling
vooraf van de restitutie, hierna „Al-stelsel" genoemd;

hoeveelheden voor certificaten zonder vaststelling vooraf
van de restitutie aanzienlijk worden overschreden, voor de
Commissie in de mogelijkheid dient te worden voorzien
om de na een bepaalde uitvoerdatum ingediende certifi
caataanvragen af te wijzen;

Overwegende dat de bestemmingen of de groepen van
bestemmingen verplicht dienen te worden gesteld;
Overwegende dat het dienstig is dat de Lid-Staten regel
matig bepaalde gegevens over de certificaataanvragen aan
de Commissie mededelen;

b) het bijzondere stelsel van certificaten met vaststelling
vooraf van de restitutie, hierna „A2-stelsel" genoemd;
c) het stelsel van certificaten zonder vaststelling vooraf
van de restitutie, hierna „B-stelsel" genoemd.
2.

Wat het Al - en het A2-stelsel betreft, stelt de

Commissie volgens de procedure van artikel 33 van
Verordening (EEG) nr. 1035/72 de restitutievoeten, de
hoeveelheden waarvoor certificaten kunnen worden afge
geven, en de geldigheidsduur van deze certificaten vast.
Wat het A2-stelsel betreft, hebben deze restitutievoeten

Overwegende dat dient te worden gewaarborgd dat de
uitgevoerde produkten waarvoor restituties worden toege
kend, voldoen aan, naar gelang van het geval, de gemeen
schappelijke kwaliteitsnormen en, in voorkomend geval,

en deze hoeveelheden evenwel slechts een indicatieve
waarde .

aan de nationale voorschriften ten aanzien van de kwali

2 PB nr. L 332 van 22. 12. 1994, blz. 28 .

(') PB nr. L 219 van 4. 8 . 1992, blz . 9.
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Deze vaststellingen gebeuren per periode voor het
aanvragen van de certificaten .
3.

Wat het B-stelsel betreft, stelt de Commissie volgens

de procedure van artikel 33 van Verordening (EEG) nr.
1035/72 indicatieve hoeveelheden en indicatieve restitu
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Verordening (EEG) nr. 3719/88 bepaalde tolerantie
marge .

In geval van overschrijding stelt de Commissie een op de
gevraagde hoeveelheden toe te passen afgiftepercentage
vast of besluit zij tot afwijzing van de aanvragen .

tievoeten vast .

Deze vaststellingen gebeuren per uitvoerperiode .

4.

In geval van uitzonderlijke omstandigheden kunnen

de in de leden 2 en 3 bedoelde hoeveelheden en de in lid

2 bedoelde geldigheidsduur van de certificaten aan de
hand van de ontwikkeling van de communautaire
produktie en van de uitvoervooruitzichten door de
Commissie worden herzien .

4. De uitvoercertificaten worden afgegeven of de vijfde
werkdag na de dag waarop de aanvraag is ingediend, voor
zover in die periode geen maatregelen als bedoeld in lid
3, tweede alinea, zijn genomen .
5. In geval van vaststelling van een afgiftepercentage
overeenkomstig lid 3, tweede alinea, kunnen de aanvragen
binnen tien werkdagen na de datum van bekendmaking
van dat percentage worden ingetrokken . Bij intrekking
van de aanvraag wordt de zekerheid vrijgegeven . De
zekerheid wordt eveneens voor de afgewezen aanvragen
vrijgegeven .

Artikel 2
Artikel 3

Voor het Al-stelsel specifieke bepalingen
1.

De certificaten van het Al -stelsel worden door de

marktdeelnemers bij de bevoegde instanties van de Lid
Staten aangevraagd met het oog op toekenning van een
restitutie tegen de op de aanvraagdatum geldende voet.

De certificaataanvraag gaat vergezeld van een zekerheid
stelling waarvan het bedrag gelijk is aan de helft van het
bedrag van de op de dag van de aanvraag voor de
betrokken uitvoer geldende restitutie .

2. Wekelijks, op maandag en op donderdag, uiterlijk
om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), doen de Lid
Staten, volgens het model in bijlage 1 voor elke aanvraag
datum en voor elke categorie produkten, de Commissie
mededeling van de hoeveelheden waarvoor in de voor
gaande dagen certificaten zijn aangevraagd, met uitzon
dering van de hoeveelheden waarvoor de aanvraag op

grond van artikel 4, lid 3, is afgewezen, of, in voorkomend
geval, van het feit dat geen aanvragen zijn ontvangen .
3 . Voor elke categorie produkten en successievelijk
voor elke dag waarop aanvragen zijn ingediend, onder
zoekt de Commissie of de totale gevraagde hoeveelheden
de in artikel 1 , lid 2, bedoelde hoeveelheid overschrijden,
— verminderd met de hoeveelheden waarvoor tijdens de

lopende toewijzingsperiode certificaten van het
Al -stelsel zijn afgegeven, de in het raam van de
voedelhulp als bedoeld in artikel 10, lid 4, van de in
het raam van de multilaterale handelsbesprekingen

van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst inzake
de landbouw afgegeven certificaten niet inbegrepen,
— vermeerderd met de hoeveelheden van de overeen

komstig lid 5 ingetrokken aanvragen,

Voor het A2 -stelsel specifieke bepalingen
1 . De marktdeelnemers dienen de aanvragen om certi
ficaten van het A2-stelsel gedurende de in artikel 1 , lid 2,
bedoelde aanvraagperioden in bij de bevoegde instanties
van de Lid-Staten met het oog op de toekenning van een
definitieve restitutievoet en van een bepaalde hoeveelheid
produkten die op de daadwerkelijke aanvraagdatum
gelden .
In de zin van deze verordening wordt onder „daadwerke
lijke aanvraagdatum" verstaan, de datum waarop de in de
eerste alinea bedoelde aanvragen worden geacht te zijn
ingediend.
Deze aanvragen gaan vergezeld van een zekerheidstelling
waarvan het bedrag gelijk is aan de helft van het bedrag
van de restitutie tegen de, gedurende de aanvraagperiode
geldende indicatieve restitutievoet.

2. In vak 20 van de certificaataanvragen wordt
tenminste een van de volgende vermeldingen aange
bracht, waarin de door de aanvrager gevraagde minimum
restitutievoet, die de aanvrager de mogelijkheid biedt te
kunnen uitvoeren, wordt uitgedrukt als een heel getal in
ecu per ton nettogewicht:
— Solicitud condicionada a la fijación, por parte de la
Comisión, de un tipo de restitución superior o igual

a . . . ( tipo mínimo solicitado por el solicitante del
certificado) ecus/tonelada neta, en la fecha efectiva de
la solicitud

— Ansøgning under den forudsætning, at Kommissionen
fastsætter en restitutionssats på mindst . . . (den mini
mumssats, licensansøgeren ansøger om) ECU/t netto
på den faktiske ansøgningsdato

— vermeerderd met de hoeveelheden waarvoor certifi

caten zijn afgegeven, maar niet zijn gebruikt,
— vermeerderd met de hoeveelheden die niet zijn

gebruikt in het raam van de bij artikel 8, lid 5, van

— Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am
tatsächlichen Tag der Antragstellung festgesetzten
Erstattungssatzes von mindestens . . . ECU/Tonne
Eigengewicht (vom Antragsteller beantragter Satz)
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— Αίτηση με την επιφύλαξη του καθορισμού από
την Επιτροπή ύψους επιστροφής ανώτερου ή ίσου
προς . . . (ελάχιστο ύψος που ζητά o υποβάλλων
αίτηση πιστοποιητικού) ECU/τόνο καθαρού
βάρους κατά την πραγματική ημερομηνία της
αίτησης
— Application subject to the fixing by the Commission
of a refund rate of not less than ECU . . ./tonne net

( minimum rate sought by the applicant) on the actual
date of application
— Demande sous reserve de la fixation par la Commis

sion d'un taux de restitution supérieur ou égal à . . .
(taux minimal demandé par le demandeur de certifi
cat) écus/tonne net à la date effective de la demande

— Domanda condizionata alla fissazione, da parte della
Commissione, di un tasso di restituzione superiore o
pari a . . . (tasso minimo chiesto dal richiedente del
titolo) ECU/t netta alla data effettiva della domanda
— Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de
daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt
die niet lager is dan . . . (door de certificaataanvrager
gevraagde minimumrestitutievoet)

— Pedido
taxa de
pedida
líquida

sob reserva da fixação pela Comissão de uma
restituição superior ou igual a . . . (taxa mínima
pelo requerente de certificado) ecus/tonelada
na data efectiva de pedido

— Hakemus, jonka edellytyksenä on, että komissio
vahvistaa tuen määrän, joka on vähintään . . . (todis
tuksen hakijan pyytämä vähimmäismäärä) ecua
tonnilta nettopainoa hakemuksen tosiasiallisena päivä
määränä

— Ansökan med förbehåll för att kommissionen fast

ställer ett bidragsbelopp på minst . . . (minimibidrags
sats som den licenssökande begärt) ecu/ton nettovikt
vid det faktiska datumet för ansökan ..

De certificaataanvrager mag niet meer dan het dubbele
van de indicatieve restitutievoet bedragende minimumres
titutievoet vragen .

3 . Uiterlijk op de derde werkdag na de periode voor
het aanvragen van de certificaten om 12.00 uur (plaatse
lijke tijd Brussel) doen de Lid-Staten, volgens het model
in bijlage II voor elke categorie produkten , de Commissie
mededeling van de hoeveelheden waarvoor certificaten
zijn aangevraagd, met uitzondering van de hoeveelheden
waarvoor de aanvraag op grond van artikel 4, lid 3, is afge
wezen, of, in voorkomend geval, van het feit dat geen
aanvragen zijn ontvangen . Deze hoeveelheden worden
uitgesplitst:

— naar bestemmingen of groepen van bestemmingen,
— naar de door de aanvrager gevraagde minimumrestitu
tievoeten, gerangschikt in oplopende volgorde gaande
van de laagste tot de hoogste voet.
4.

Na afloop van elke periode voor het aanvragen van

certificaten stelt de Commissie vast:

— de in lid 1 bedoelde daadwerkelijke aanvraagdatum,
— de op die datum geldende definitieve restitutievoeten
en
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— de afgiftepercentages voor de certificaten die worden

geacht op de daadwerkelijke aanvraagdatum te zijn
aangevraagd,

of zij besluit zo nodig de aanvragen af te wijzen.
5. De in lid 2 bedoelde aanvragen voor hogere restitu
tievoeten dan de overeenkomstige door de Commissie

vastgestelde definitieve restitutievoeten, worden als nietig
beschouwd.

6.

De uitvoercertificaten worden door de Lid-Staten

afgegeven op de derde werkdag na de daadwerkelijke
aanvraagdatum .

7.

Voor de certificaataanvragen die op grond van lid 5

als nietig worden beschouwd, en voor de krachtens lid 4,

afgewezen aanvragen wordt de zekerheid vrijgegeven .
Artikel 4

Aan het Al - en A2 -stelsel gemeenschappelijke
bepalingen
1.

Voor de certificaten van het Al - en het A2-stelsel als

bedoeld in artikel 1 , lid 1 , onder a) en b), zijn de bestem
mingen of groepen van bestemmingen verplicht in de zin
van artikel 20, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3665/ 87.
Zij worden vermeld in vak 7 van de certificaataanvragen
en van de certificaten .

2. In vak 22 van de certificaataanvragen en van de
certificaten wordt tenminste een van de volgende vermel
dingen aangebracht:

— Restitución valida para . . . (cantidad para la que se
haya expedido el certificado) como máximo

— Restitutionen omfatter højst . . . (den
licensen er udstedt for)

mængde,

— Erstattung gültig für höchstens . . . (Menge, für die die
Lizenz erteilt wurde)

— Επιστροφή που ισχύει για (ποσοτητα για την
οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο
όριο

— Refund valid for not more than . . . (quantity for which
licence issued)

— Restitution valable pour . . . (quantité pour laquelle le
certificat est délivré) au maximum
— Restituzione valida al massimo per . . . (quantitativo
per il quale è rilasciato il titolo)
— Restitutie voor ten hoogste . . . (hoeveelheid waarvoor
het certificaat is afgegeven)

— Restituição valida para . . . (quantidade em relação à
qual tenha sido emitido o certificado), no máximo
— Tuki on voimassa enintään (määrä, jolle todistus on
myönnetty)

— Bidrag som gäller för högst . . . (kvantitet för vilken
licensen skall utfärdas).
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3 . Voor elke aanvraagperiode en voor elk certificaattype
mogen de door een marktdeelnemer voor een produkt en
een bestemming of een groep bestemmingen ingediende
certificaataanvragen in totaal geen grotere hoeveelheid
betreffen dan de helft van de voor de betrokken aanvraag
periode vastgestelde hoeveelheid van dat produkt voor die
bestemming of groep van bestemmingen .
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Deze tijdstippen worden als volgt in vak 22 van het certi
ficaat vermeld :

— Certificado valido del (fecha de comienzo del período
de validez) al (fecha final del período de validez)
— Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyn
delse) til (gyldighedsperiodens ophør)

— Lizenz gültig vom (Beginn der Gültigkeitsdauer) bis
zum (Ende der Gültigkeitsdauer)

Indien deze laatste hoeveelheid in de loop van de
aanvraagperiode wordt verhoogd, mogen de daarna inge
diende aanvragen geen grotere hoeveelheid betreffen dan
de helft van die verhoging.

— Πιστοποιητικό που ισχύει από (ημερομηνία
έναρξης ισχύος) έως (ημερομηνία λήξης ισχύος)

De Lid-Staten wijzen de niet met de van de eerste en de
tweede alinea in overeenstemming zijnde aanvragen

— Licence valid from (date of commencement of vali
dity) to (date of end of validity)

ambtshalve af.

— Certificat valable dû (date de début de validité) au
(date de fin de validité)

4. Wekelijks, op donderdag, uiterlijk om 12.00 uur
(plaatselijke tijd Brussel), delen de Lid-Staten, volgens het
model in bijlage III voor elke categorie produkten, de
Commissie de volgende gegevens mede:

— de hoeveelheden waarvoor de certificaataanvragen zijn
ingetrokken,
— de hoeveelheden waarvoor certificaten zijn afgegeven,
maar niet zijn gebruikt, en de hoeveelheden die niet
zijn gebruikt in het raam van de bij artikel 8 , lid 5,
van Verordening (EEG) nr. 3719/88 bepaalde toleran
tiemarge,

— in voorkomend geval, het feit dat dergelijke hoeveel
heden er niet waren ,

— de toegepaste restitutievoeten die met de in het eerste
en het tweede streepje bedoelde hoeveelheden over
eenkomen .

Deze mededeling bevat de gegevens betreffende de
tweede week die aan de lopende week voorafgaat.
5. De geldigheidsduur van de certificaten wordt gere
kend vanaf de datum waarop zij zijn afgegeven in de zin
van artikel 21 , lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 .
Voor uitvoercertificaten voor appelen met bestemming

Hong Kong, Singapore, Maleisië, Indonesië, Thailand,
Taiwan, Papoea-Nieuw-Guinea, Laos, Cambodja, Viëtnam,
Uruguay, Paraguay, Argentinië, Mexico en Costa Rica
evenwel begint de geldigheidsduur op:

— 15 juli van het lopende jaar voor de certificaten die
worden afgegeven in de periode tussen de datum die
het met de geldigheidsduur overeenkomende aantal
dagen aan 15 juli voorafgaat, en 14 juli,
— de dag van afgifte voor de certificaten die worden
afgegeven in de periode van 15 juli tot en met de
laatste dag van februari van het daaropvolgende jaar.

De geldigheidsduur eindigt op de laatste dag van februari
voor de certificaten die worden afgegeven in de periode
tussen de datum die het met de geldigheidsduur overeen
komende aantal dagen aan 1 maart voorafgaat, en de
laatste dag van februari .

— Titolo valido dal [data di decorrenza della validità] al
[data di scadenza della validità]

— Certificaat geldig van (datum van de eerste dag van de
geldigheidsduur) tot en met (datum van de laatste dag
van de geldigheidsduur)

— Certificado valido de (data de início da validade) a
(data de termo da validade)

— Todistus voimassa (voimassaolon alkamispäivä) (voi
massaolon päättymispäivä)

— Licens giltig fran (datum för giltighetstidens början)
till (datum då giltighetstiden slutar).
In de periode van 1 maart tot en met de datum die het
met de geldigheidsduur overeenkomende aantal dagen
aan 15 juli voorafgaat, worden geen certificaten als
bedoeld in de tweede alinea afgegeven . Uitvoercertificaten
voor appelen naar andere bestemmingen , waarvan de
geldigheidsduur voor een deel in de periode van 1 maart
tot en met 14 juli valt, mogen de in de tweede alinea
genoemde landen niet als nieuwe bestemming krijgen .

6 . De hoeveelheid die in het raam van de bij artikel 8,
lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3719/ 88 bepaalde tole
rantiemarge wordt uitgevoerd, geeft geen recht op beta
ling van de restitutie .
Artikel 5

Voor het B-stelsel specifieke bepalingen

1 . In afwijking van het bepaalde in artikel 2 bis, eerste
alinea, van Verordening (EEG) nr. 3665/87 vragen de
marktdeelnemers de in artikel 1 , lid 3 , bedoelde certifi

caten van het B-stelsel bij de bevoegde instanties van de
Lid-Staten aan uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag
waarop de aangifte ten uitvoer van de produkten is
aanvaard, met het oog op toekenning van een restitutie
voet die voor de betrokken uitvoerperiode geldt.
De certificaataanvragen worden geacht te zijn ingediend
op de dag waarop de aangifte ten uitvoer van de
produkten is aanvaard . Indien deze dag een feestdag is,
dan worden de aanvragen evenwel geacht op de eerstvol
gende werkdag te zijn ingediend .
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Voor uitvoercertificaten voor appelen met bestemming
Hong Kong, Singapore, Maleisië, Indonesië, Thailand,
Taiwan, Papoea-Nieuw-Guinea, Laos, Cambodja, Viëtnam,
Uruguay, Paraguay, Argentinië, Mexico en Costa Rica zijn
deze aanvragen evenwel slechts ontvankelijk in de periode
van 15 juli tot en met de laatste dag van februari van het
daaropvolgende jaar.

2. De certificaataanvragen moeten vergezeld gaan van
een kopie van de aangifte ten uitvoer van de produkten .
Op deze aangifte moet tenminste een van de volgende
vermeldingen zijn aangebracht:
— Exportación para la que se presentara una solicitud a
posteriori de certificado de exportación sin fijación
anticipada de la restitución (sistema B)

— Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om
eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen
(system B)

Nr. L 292/ 17

— Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne

Vorausfestsetzung der Erstattung gemäß Artikel 5 der
Verordnung (EG) Nr. 2190/96

— Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής
χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής σύμφωνα με
το άρθρο 5 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 2190/96

— Application for export licence without advance fixing
of the refund in accordance with Article 5 of Regula
tion (EC) No 2190/96

— Demande de certificat d exportation sans fixation à
l'avance de la restitution conformément à l'article 5 du

règlement (CE) n0 2190/96
— Domanda di titolo di esportazione senza fissazione
anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n . 2190/96

— Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling
vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 2190/96

— Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne
Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird
(System B)

— Εξαγωγή για την οποία Sα υποβληθεί αίτηση εκ
των υστέρων για την έκδοση πιστοποιητικού
εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής
(σύστημα B)

— Export to be the subject of an a posteriori application
for an export licence without advance fixing of the
refund (system B)

— Exportation qui fera 1 objet d'une demande a poste
riori de certificat d'exportation sans fixation à l'avance
de la restitution (système B)

— esportazione che sara oggetto di una domanda a poste
riori di titolo di esportazione senza fissazione antici
pata della restituzione (sistema B)
— Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder

vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal
worden aangevraagd

— Exportação que sera objecto de um pedido a posteriori
de certificado de exportação sem prefixação da resti
tuição (sistema B)

— Pedido de certificado de exportação sem prefixação da
restituição, nos termos do artigo 5? do Regulamento
(CE) n ? 2190/96
— Asetuksen (EY) N:o 2190/96 5 artiklan mukainen
vientitodistushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta

— Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av
bidraget enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2190/96 .

4.
wekelijks, op donderdag, uiterlijk om 12.00 uur
(plaatselijke tijd Brussel), delen de Lid-Staten , volgens het
model in bijlage IV, voor elke aanvraagdatum in de zin
van lid 1 en voor elke categorie produkten, de Commissie
de volgende gegevens mede :

— de hoeveelheden waarvoor certificaten zijn aange
vraagd of, in voorkomend geval, het feit dat geen
aanvragen zijn ontvangen,

— de hoeveelheden waarvoor de certificaataanvragen zijn
ingetrokken ,
— de niet gebruikte hoeveelheden .

Deze mededeling heeft betrekking op de hoeveelheden
waarvoor de certificaataanvragen worden geacht te zijn
ingediend in de tweede week die aan de lopende week
voorafgaat.

— Vienti, josta jätetään jälkikäteen todistushakemus,
johon
ei
sisälly
tuen
ennakkovahvistutsta
(B-menettely)

5. Indien de gevraagde hoeveelheden van een produkt
de voor de lopende uitvoerperiode vastgestelde indicatieve
hoeveelheid overschrijden of indien dat dreigt te gebeu

— Export som kräver en ansökan i efterhand om export
licens utan förutfastställelse av bidraget (system B).

geldt dat de certificaataanvragen waarvoor de aangifte ten
uitvoer van de produkten later tijdens de lopende uitvoer
periode is aanvaard, worden afgewezen .

3.

Op de certificaataanvragen en op de certificaten

wordt in vak 22 tenminste een van de volgende vermel

dingen aangebracht:
— Solicitud de certificado de exportación sin fijación

anticipada de la restitución con arreglo al artículo 5
del Reglamento (CE) n° 2190/96
— Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af
restitutionen, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2190/96

ren , kan de Commissie een datum vaststellen waarvoor

6.
Na elke uitvoerperiode gaat de Commissie aan de
hand van de gegevens waarover zij beschikt, voor elk
produkt na of de gevraagde hoeveelheden, die welke
onder de voedselhulp vallen als bedoeld in artikel 10, lid
4, van de in het raam van de multilaterale handelsbespre
kingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst
inzake de landbouw niet inbegrepen, de vastgestelde indi
catieve hoeveelheden niet overschrijden en stelt de defini
tieve restitutievoeten vast.
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In geval van overschrijding kan de Commissie voor deze
transacties de restitutievoet verminderen .

15 . 11 . 96

8 . Artikel 22 van Verordening (EEG) nr. 3719/88 is
niet van toepassing op de in de leden 1 tot en met 7
bedoelde certificaten .

Voorts kan de Commissie voor de gevraagde hoeveel
heden een afgiftepercentage vaststellen teneinde de uit de
overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag gesloten over
eenkomsten voortvloeiende jaarlijkse maxima in acht te

bij de met de betaling van de restitutie belaste instantie
ingediend. Deze instantie boekt op het certificaat de

nemen .

betrokken hoeveelheid af en brengt haar visum daarop

Deze certificaten worden door de betrokkene rechtstreeks

aan .

7. Op de veertiende werkdag na het einde van de voor
de certificaten geldende uitvoerperiode worden de uitvoer
certificaten voor die periode afgegeven . In vak 22 van het
certificaat wordt tenminste een van de volgende vermel
dingen aangebracht, aangevuld met de onvereenkomstig
lid 6, eerste alinea, vastgestelde restitutievoet en met de
hoeveelheid die, in voorkomend geval, door toepassing
van het in lid 6, derde alinea, bedoelde afgiftepercentage
is verlaagd:
— Certificado de exportación sin fijación anticipada de la
restitución por una cantidad de . . . kilogramos de los
productos que se indican en la casilla 1 6, a un tipo de
. . . ecus/tonelada

— Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen
for en mængde på ... kg produkter, anført i rubrik 1 6,
til en sats på . . . ECU/ton
— Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung
für eine Menge von ... kg der in Feld 16 genannten
Erzeugnisse zum Satz von . . . ECU/Tonne
— Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της
επιστροφής για ποσότητα . . . χιλιογράμμων των
προϊόντων που αναγράφονται στη θέση 16 ύψους
. . . Ecu/τόνο

— Export licence without advance fixing of the refund
for ... kilograms of products as listed in ox 1 6, at a
rate of ECU . . ./tonne

— Certificat d'exportation sans fixation à 1 avance de la
restitution pour une quantité de . . . kilogrammes de
produits figurant à la case 1 6, au taux de . . . écus/
tonne

— Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della
restituzione per un quantitativo di ... kg dei prodotti
indicati nella casella 16, al tasso di . . . ECU/t

— Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de
restitutie voor ... kg van de in vak 1 6 genoemde
produkten; de restitutie bedraagt . . . ecu/ton

Artikel 6

Algemene bepalingen

1.

De Lid-Staten wijzen de instantie(s) aan die bevoegd

is (zijn) voor de afgifte van de uitvoercertificaten en stellen
de Commissie daarvan in kennis .

2. Op de certificaataanvragen en op de certificaten
wordt in vak 16 de produktcode vermeld uit de bij Veror
dening (EEG) nr. 3846/87 vastgestelde landbouwproduk
tennomenclatuur voor de uitvoerrestituties.

Op de certificaataanvraag en op het certificaat mogen
echter verscheidene codes tegelijk voorkomen mits deze
codes tot dezelfde categorie produkten behoren en voor
deze codes dezelfde restitutievoeten gelden .
Onder „categorie" in de zin van artikel 13 bis, tweede
aliena, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 worden de
volgende klassen produkten verstaan :
— tomaten van GN-code 0702 00;

— amandelen zonder dop van GN-code 0802 12;
— hazelnoten van de GN-codes 0802 21 en 0802 22;

— walnoten in de dop van GN-code 0802 31 ;
— sinaasappelen van GN-code 0805 10;
— clementines van de GN-codes 0805 20 1 1 , 0805 20 21
en 0805 20 31 ;

— monreales en satsuma's van de GN-codes 0805 20 13,
0805 20 23 en 0805 20 33 ;

— mandarijnen

en

wilkings

van

de

GN-codes

0805 20 15, 0805 20 25 en 0805 20 35;

— tangerines van de GN-codes 0805 20 17, 0805 20 27
en 0805 20 37;

— andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten van de
GN-codes 0805 20 19, 0805 20 29 en 0805 20 39;
— citroenen van de GN-codes 0805 30 20, 0805 30 30 en
0805 30 40 ;

— Certificado de exportação sem prefixação da restituição
para uma quantidade de . . . quilogramas de produtos
indicados na casa 1 6, à taxa de . . . ecus/tonelada.

— Vientitodistus, johon ei liity vientituen ennakkovahvis
tusta, ... kilogramman määrälle kohdassa 16 mainit
tuja tuotteita, tuen määrä . . . ecua/tonni

— Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en
kvantitet av . . . kilo av de produkter som anges i fält

16, till ett belopp av . . . ecu/ton .
Indien evenwel de restitutievoet of het afgiftepercentage,
als bedoeld in lid 6, gelijk is aan nul, worden de
aanvragen afgewezen .

— lemmetjes van de GN-code 0805 30 90;
— tafeldruiven van GN-code 0806 10;

— appelen van GN-code 0808 10;
— perziken en nectarines van GN-code 0809 30 .
3.
In de mededelingen van de Lid-Staten aan de
Commissie met behulp van de in de bijlagen van deze
verordening opgenomen formulieren worden de hoeveel
heden uitgesplitst naar gelang zij al dan niet onder de
voedselhulp vallen als bedoeld in artikel 10, lid 4, van de
in het raam van de multilaterale handelsbesprekingen van
de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst inzake de
landbouw,
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Indien de voor de mededeling voorgeschreven dag in de
betrokken Lid-Staat een nationale feestdag is, verzendt de
betrokken Lid-Staat de mededeling op de werkdag die aan
die nationale feestdag voorafgaat;

Voor de mededeling wordt gebruik gemaakt van een
faxapparaat of van enig ander voor elektronisch berichten
verkeer dienend apparaat.
4.

De certificaten zijn niet overdraagbaar.

5.

De restituties worden slechts betaald indien aan de

bij Verordening (EEG) nr. 3665/87 vastgestelde voor
waarden is voldaan en tevens:

— voor produkten waarvoor een gemeenschappelijke
kwaliteitsnorm is vastgesteld, het in artikel 4, lid 4,
van Verordening (EEG) nr. 2251 /92 bedoelde contro
lecertificaat is overgelegd,
— voor produkten waarvoor geen gemeenschappelijke
kwaliteitsnorm is vastgesteld, en voor zover nationale
voorschriften gelden inzake de kwaliteit van groenten
en fruit die naar derde landen worden uitgevoerd, een
door de controle-instanties van de Lid-Staten afge
geven document is overgelegd waaruit blijkt dat deze
produkten op het tijdstip van de controle aan die
voorschriften voldeden .

Voor de in artikel 34, lid 1 , onder a), van Verordening
(EEG) nr. 3665/87 bedoelde leveringen van groenten en
fruit, voor zover die leveringen hoeveelheden van ten

hoogste 500 kilogram per categorie produkt betreffen,
wordt geen overlegging verlangd van :
— het in artikel 4, lid 4, van Verordening (EEG) nr.
2251 /92 bedoelde controlecertificaat
of

— het op grond van de eerste alinea, tweede streepje,
afgegeven document
voor de betaling van de restitutie voor de transacties waar
voor de in artikel 38 van Verordening (EEG) nr. 3665/87
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of de in Verordening (EEG) nr. 565/80 van de Raad (')
bedoelde procedure niet wordt toegepast.
Artikel 7

Intrekking

Verordening (EG) nr. 1488/95 wordt ingetrokken . Artikel
4 van die verordening blijft echter van toepassing voor de
toekenning van de in artikel 3 ervan bedoelde certificaten
met vaststelling vooraf van de restitutie die vóór 18
november 1996 worden aangevraagd, en artikelen 5 en 6
ervan blijven van toepassing voor de toekenning van de in
artikel 5 ervan bedoelde certificaten zonder vaststelling
vooraf van de restitutie die worden aangevraagd voor
uitvoer waarvoor de aangifte ten uitvoer van de produkten
vóór 25 november 1996 wordt aanvaard .

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als
verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden
gelezen volgens de concordantietabel in bijlage V.
Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
De regeling voor de toekenning van de restituties volgens
het Al - en A2-stelsel is van toepassing met ingang van 18
november 1996 voor de op of na die datum aangevraagde
certificaten van het Al - en A2-stelsel en de regeling voor
de restitutietoekenning volgens het B-stelsel is van
toepassing met ingang van 25 november 1996 voor de
certificaten van het B-stelsel die worden aangevraagd voor
uitvoer waarvoor de aangifte ten uitvoer van de produkten
na 24 november 1996 wordt aanvaard.

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

Gedaan te Brussel, 14 november 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 62 van 7. 3 . 1980 , blz. 5.
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BIJLAGE I

Op grond van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2190/96 geldend formulier voor de mededeling van gegevens
CERTIFICATEN VAN TYPE Al
Lid-Staat:

Datum van indiening van de aanvragen:
Gevraagde hoeveelheden
Produkt

Voedselhulp
(GATT)
(kg)

(naam van het produkt)

Andere

(kg)

|
|
|
|

|
|
BIJLAGE II

Op grond van artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2190/96 geldend formulier voor de mededeling van gegevens
CERTIFICATEN VAN TYPE A2

Lid-Staat:

Aanvraagperiode: van

tot en met
Voedselhulp (GATT)

Produkt

(naam van het produkt)

Bestemming
of groep van
bestemmingen

Andere

Tenminste gevraagde

Gevraagde

Tenminste gevraagde

Gevraagde

restitutie

hoeveelheden

restitutie

hoeveelheden

(ecu/ton nettogewicht)

(kg)

(ecu/ton nettogewicht)

(kg)

I
I
I
I
I
I
I

I
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BIJLAGE III

Op grond van artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2190/96 geldend formulier voor de mededeling van gegevens
CERTIFICATEN VAN DE TYPEN Al EN A2
Lid-Staat:
Datum :

Ingetrokken aanvragen
Produkt

Voedselhulp
(GATT)
(kg)

(naam van het produkt)

Niet-gebruikte certificaten en hoeveelheden
Restitutie

Voedselhulp
(GATT)
(kg)

Andere

(kg)

Andere

(ecu/ton nettogewicht)

(kg)

I
I
I
I
I
I
BIJLAGE IV

Op grond van artikel 5 , lid 4, van Verordening (EG) nr. 2190/96 geldend formulier voor de mededeling van gegevens
CERTIFICATEN VAN TYPE B
Lid-Staat:

Datum waarop de certificaten zijn aangevraagd ("):
Certificaataanvragen
Produkt

(naam van het produkt

Voedselhulp
(GATT)
(kg)

\
(*) In de zin van artikel 5, lid 1 , tweede alinea.

Ingetrokken aanvragen

Andere

(kg)

Voedselhulp
(GATT)
(kg)

Andere

(kg)

Niet-gebruikte hoeveelheden
Voedselhulp
(GATT)
(kg)

Andere

(kg)
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BIJLAGE V

CONCORDANTIETABEL

Onderhavige verordening

Verordening (EG) nr. 1488/95
Artikel

Lid

Artikel

Lid (leden)

1

1

1

2 en 3

1

2

1

3

2

I
1

4

6

1

3

1

2

1

3

2

6

2

3

3

4

2

3

4

4

3

4

1

2

3

4

2

2

4

4

3

4

5

4

4

2

5

4

5

4

6

5

1

5

1

5

2

5

1 en 2

5

4

5

3

5

5

5

7

5

6

5

8

5

6

6

I

7

8

9

10

2

2

5

4

4

4

6

3

6

5

I
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Nr. L 292/23

VERORDENING (EG) Nr. 2191 /96 VAN DE COMMISSIE
van 14 november 1996

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en
griesmeel van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en
met name op artikel 13, lid 2,
Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde produkten en de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bij uitvoer,

Overwegende dat de restituties moeten worden vastgesteld
met inachtneming van de elementen als bedoeld in
artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501 /95 van de
Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van toepas
singsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van
de Raad voor de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt
te treffen maatregelen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde

ning (EG) nr. 95/96 (4);
Overwegende dat voor meel, gries en griesmeel van tarwe
of van rogge de restitutie moet worden berekend met
inachtneming van de hoeveelheid granen benodigd voor
de vervaardiging van de betreffende produkten; dat deze
hoeveelheden zijn vastgesteld in Verordening (EG)
nr. 1501 /95;

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor sommige
produkten een differentiatie van de restitutie naar bestem
ming nodig kunnen maken;
Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld; dat de restitutie tussentijds kan
worden gewijzigd;
Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie in de sector granen en met name op de

noteringen of prijzen van deze produkten in de Gemeen
schap en op de wereldmarkt voert tot het vaststellen van

de bedragen van de restitutie zoals vermeld in de bijlage;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van

de Raad (5), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1380/95 (6),
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 van die verordening
en in Verordening (EG) nr. 462/96 van de Raad Q; dat
daarmee rekening moet worden gehouden bij de vaststel
ling van de restituties;

Overwegende dat, gezien de bij Verordening (EG)
nr. 1222/96 van de Commissie (8) aangebrachte wijziging,
het cijfer 9 vanaf 1 januari 1997 moet worden beschouwd

als in de code van de restitutienomenclatuur opgenomen
na de eerste acht cijfers betreffende de postonderverde
lingen van de gecombineerde nomenclatuur;

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

Artikel 1

De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in
artikel 1 , onder a), b) en c), van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 bedoelde produkten, met uitzondering van
mout, worden op de in de bijlage aangegeven bedragen
vastgesteld .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 november
1996 .

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

Gedaan te Brussel, 14 november 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
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.
147 van 30 . 6. 1995, blz. 7.
18 van 24. 1 . 1996, blz . 10 .

(*)
(6)
(*)
(8)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

102 van 28 . 4. 1993, blz. 14.
138 van 21 . 6. 1995, blz . 1 .
65 van 15. 3 . 1996, blz. 1 .
161 van 29 . 6 . 1996, blz . 62.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 november 1996 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer voor granen en meel , gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(in ecu / ton)
Produktcode

Bestemming (')

0709 90 60 000
0712 90 19 000
1001 10 00 200
1001 10 00 400
1001 90 91 000
1001 90 99 000

1002 00 00 000

_

1003 00 90 000

—

—

—

—

—

—

—

1004 00 00 400
1005 10 90 000
1005 90 00 000

1007 00 90 000

Bestemming (')

Bedrag van de
restitutie (2)

110100 15 100

0!

22,00

1101 00 15 130

01

20,50

1101 00 15 150

01

19,00

Produktcode

1008 20 00 000
1101 00 11 000

I

—

03

6,00

1101 00 15 170

01

1 7,50

02

0

1101 00 15 180

01

16,00

03

21,50
0

—

—

03

21,50

02

1004 00 00 200

_

—

02

1003 00 10 000

Bedrag van de
restitutie (2)

(in ecu / ton)

0

—

—

—

—

—

_

—

—

—

—

1101 00 15 190

1101 00 90 000
1102 10 00 500
1102 10 00 700
1102 10 00 900
1103 11 10 200
1103 11 10 400
1103 11 10 900

1103 11 90 200
1103 11 90 800

—

—

01

—

—

41,00

—

—

—

—

01
—

—

01
—

22,00 (3)
-o
—

22,00 0
—

(') De bestemmingen zijn de volgende :
01 alle derde landen ,
02 andere derde landen ,

03 Zwitserland, Liechtenstein , Ceuta en Melilla .

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

(') Als dit produkt geagglomereerd griesmeel bevat, wordt geen restitutie verleend .

NB: De zones zijn die welke worden omschreven door de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie (PB nr. L 214 van
30 . 7. 1992, blz . 20).
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Nr. L 292/25

VERORDENING (EG) Nr. 2192/96 VAN DE COMMISSIE
van 14 november 1996

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

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet

op

Verordening (EG)

nr. 3223/94 van

de

Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoerings

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,

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 ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

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

Artikel 1

28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

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

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

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

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 november
1996 .

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

Gedaan te Brussel, 14 november 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
249 van 1 . 10 . 1996, blz. 29.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 november 1996 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
G N -code

0702 00 45

0707 00 40

0709 90 79

0805 20 31

0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37,
0805 20 39

0805 30 40

0806 10 50

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 67

Code derde landen (')

Forfaitaire
invoerwaarde

204

46,1

999

46,1

052

68,5

624

124,4

999

96,5

052

75,5

999

75,5

052

85,5

204

97,3

999

91,4

052

60,1

999

60,1

052

67,1

I

388

45,2

400

83,7

528

49,4

600

54,0

999

59,9

052

126,2

400

257,9

999

192,0

060

45,9

064

44,7

400

79,0

404

70,5

999

60,0

052

72,0

064

79,4

400

58,9

624

62,2

999

68,1

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

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 28 oktober 1996

betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte houdende
aanpassing van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van rijst van
oorsprong en herkomst uit Egypte
(96/640/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op
artikel 113 , juncto artikel 228 , lid 2, eerste zin,
Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat in artikel 19 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte (') is bepaald dat de
heffing bij invoer in de Gemeenschap van rijst van oorsprong en van herkomst uit Egypte
voor een jaarlijkse hoeveelheid van maximaal 32 000 ton wordt verminderd op voorwaarde
dat een belasting bij uitvoer wordt toegepast; dat in die Overeenkomst ook is bepaald dat
de Gemeenschap deze regeling kan aanpassen als haar regelgeving wordt gewijzigd en dat
zij daarbij rekening moet houden met de belangen van Egypte;
Overwegende dat de Gemeenschap zich er krachtens de landbouwovereenkomst in het
kader van de Uruguay-Ronde toe heeft verbonden de variabele heffingen door
douanerechten te vervangen; dat de Overeenkomst met Egypte in verband daarmee moet
worden aangepast;

Overwegende dat de Gemeenschap daartoe onderhandelingen heeft gevoerd over een
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling met de Arabische Republiek Egypte
betreffende de aanpassing van de genoemde regeling;
Overwegende dat deze Overeenkomst moet worden goedgekeurd,
BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en
de Arabische Republiek Egypte houdende aanpassing van de regeling inzake de invoer in
de Gemeenschap van rijst van oorsprong en herkomst uit Egypte, wordt namens de
Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
(') PB nr. L 266 van 27. 9. 1978 , blz. 1 .

Nr. L 292/27
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Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de
Overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden (').
Artikel 3

De bepalingen ter uitvoering van de Overeenkomst, waaronder eventuele
controlemaatregelen, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 27 van
Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van 21 juni 1976 houdende een
gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (2).

Als voor de toepassing van de Overeenkomst een nauwe samenwerking met de Arabische
Republiek Egypte vereist is, kan de Commissie alle daartoe nodige maatregelen nemen .
Gedaan te Luxemburg, 28 oktober 1996 .
Voor de Raad
De Voorzitter
D. SPRING

(') De datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst zal door het Secretariaat-generaal van de
Raad worden bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
(2) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 . Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
3072/95 (PB nr. L 329 van 30 . 12. 1995, blz . 18 ).
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Nr. L 292/29

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING

tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte houdende
aanpassing van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van rijst van
oorsprong en herkomst uit Egypte
Brief nr. 1
Brussel, 4 november 1996 .

Mijnheer,

Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de
Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte betreffende de regeling inzake de
invoer in de Gemeenschap van rijst van oorsprong en van herkomst uit Egypte .

Op grond van die Overeenkomst is het douanerecht dat bij invoer van rijst (GN-code 1006) van
oorsprong en herkomst uit Egypte moet worden toegepast, het overeenkomstig artikel 12 van
Verordening (EEG) nr. 1418/76 berekende recht, verminderd met een bedrag dat gelijk is aan
25 % van dat recht.

Voor de toepassing van de vermindering van de douanerechten heft Egypte niet langer een
belasting bij uitvoer van het produkt.
Deze vermindering van de douanerechten is van toepassing met ingang van 1 mei 1996.

Deze Overeenkomst treedt in werking bij de ondertekening door de twee partijen .
Ik zou het op prijs stellen indien u uw instemming met de inhoud van deze brief wilde bevesti
gen .

Met bijzondere hoogachting,

Voor de Europese Gemeenschap

r
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Brief nr. 2
Brussel, 4 november 1996 .

Mijnheer,

Ik heb de eer u hierbij de ontvangst te bevestigen van uw schrijven van heden, luidend als volgt:

„ Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen
de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte betreffende de regeling inzake
de invoer in de Gemeenschap van rijst van oorsprong en van herkomst uit Egypte .

Op grond van die Overeenkomst is het douanerecht dat bij invoer van rijst (GN-code 1006)
van oorsprong en herkomst uit Egypte moet worden toegepast, het overeenkomstig artikel 12
van Verordening (EEG) nr. 1418 /76 berekende recht, verminderd met een bedrag dat gelijk is
aan 25 % van dat recht.

Voor de toepassing van de vermindering van de douanerechten heft Egypte niet langer een
belasting bij uitvoer van het produkt.
Deze vermindering van de douanerechten is van toepassing met ingang van 1 mei 1996 .
Deze Overeenkomst treedt in werking bij de ondertekening door de twee partijen .
Ik zou het op prijs stellen indien u uw instemming met de inhoud van deze brief wilde
bevestigen ".

Ik bevestig u de instemming van de Regering van de Arabische Republiek Egypte met het
bovenstaande .

Met bijzondere hoogachting,

Voor de Regering van
de Arabische Republiek Egypte
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 28 oktober 1996

betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte inzake de
aanpassing van de regeling voor de invoer in de Gemeenschap van sinaasappelen
van oorsprong en herkomst uit Egypte
(96/641 /EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113, juncto
artikel 228, lid 2, eerste zin,
Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat de invoerregeling voor sinaasappelen
gewijzigd is in het kader van de multilaterale handelsbe
sprekingen van de Uruguay-Ronde;

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Repu
bliek Egypte inzake de aanpassing van de regeling voor de
invoer in de Gemeenschap van sinaasappelen van
oorsprong en herkomst uit Egypte wordt namens de
Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Overwegende dat deze regeling nadelige gevolgen kan
hebben op de traditionele invoer in de Gemeenschap van
sinaasappelen uit Egypte;

Overwegende dat in artikel 22 van de Samenwerkings
overeenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte (') is
bepaald dat de Gemeenschap voor de betrokken
produkten de in de Overeenkomst vervatte regeling kan
wijzigen indien de bestaande voorschriften worden gewij
zigd;

Overwegende dat de Gemeenschap met Egypte is over
eengekomen dat, in afwachting van een nieuwe Euro
Mediterrane Overeenkomst, genoemde regeling op grond
van een Overenkomst in de vorm van een briefwisseling

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan
te wijzen die bevoegd is de Overeenkomst te onderte
kenen om de Gemeenschap te binden (2).
Artikel 3

Indien nodig, moet de Commissie bepalingen voor de
toepassing van de Overeenkomst vaststellen volgens de
procedure van artikel 33 van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 (3).
Gedaan te Luxemburg, 28 oktober 1996.
Voor de Raad

zal worden aangepast;

De Voorzitter

Overwegende dat deze Overeenkomst dient te worden
goedgekeurd,

D. SPRING

(2) De datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst zal
voor het Secretariaat-generaal van de Raad worden bekendge
maakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen.
(3) Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector groenten en fruit (PB nr. L 1 18 van 20. 5. 1972, blz.
1 ). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1363/95 van de Commissie (PB nr. L 132 van 16. 6. 1995, blz .

(') PB nr. L 266 van 27. 9. 1978, blz. 1 .

8).
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OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING

tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte inzake de rege
ling voor invoer in de Gemeenschap van sinaasappelen van oorsprong en herkomst uit
Egypte

Brief nr. 1
Brussel, 4 november 1996 .

Mijnheer,

Ik heb de eer te verwijzen naar het overleg dat tussen de Egyptische autoriteiten en de diensten
van de Europese Commissie heeft plaatsgevonden over de tenuitvoerlegging van de in de WTO
in aansluiting op de Uruguay-Ronde aangegane verbintenissen .
Dit overleg had ten doel, in afwachting van de sluiting van de Euro-Mediterrane Overeenkomst
en overeenkomstig artikel 22 van de Samenwerkingsovereenkomst, Egypte concessies toe te
kennen die even voordelig zijn als die welke zijn opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst
tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte .
Voor verse sinaasappelen van GN-code ex 0805 10 is overeengekomen dat:
1 . van 1 december tot en met 31 mei en voor een maximumhoeveelheid van 8 000 ton de

invoerprijs, bij toepassing waarvan het invoerrecht tot 0 wordt verlaagd, wordt vastgesteld op
273 ecu/ton;

2. deze invoerprijs wordt verlaagd in dezelfde mate en in hetdezelfde tempo als de in het kader
van de WTO vastgelegde invoerprijzen;

3 . als de invoerprijs van een partij respectievelijk 2 % , 4 % , 6 % of 8 % beneden de overeenge
komen invoerprijs ligt, het specifieke douanerecht gelijk is aan respectievelijk 2 % , 4 % , 6 %
of 8 % van de overeengekomen invoerprijs;
4. als de invoerprijs van een partij beneden 92 % van de conventionele invoerprijs ligt, het in
het kader van de WTO vastgelegde specifieke douanerecht geldt.
Deze Overeenkomst treedt in werking na ondertekening door beide partijen . Zij is van toepas
sing met ingang van 1 december 1996.

Ik zou het op prijs stellen indien u mij wilde mededelen dat uw Regering met het bovenstaande
instemt.

Hoogachtend,
Voor de Europese Gemeenschap
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Nr. L 292/33

Brief nr. 2
Brussel, 4 november 1996 .

Mijnheer,

Ik meld u de goede ontvangst van uw brief van heden, welke als volgt luidt:
„ Ik heb de eer te verwijzen naar het overleg dat tussen de Egyptische autoriteiten en de dien
sten van de Europese Commissie heeft plaatsgevonden over de tenuitvoerlegging van de in
de WTO in aansluiting op de Uruguay-Ronde aangegane verbintenissen .
Dit overleg had ten doel, in afwachting van de sluiting van de Euro-Mediterrane Overeen
komst en overeenkomstig artikel 22 van de Samenwerkingsovereenkomst, Egypte concessies
toe te kennen die even voordelig zijn als die welke zijn opgenomen in de Samenwerkings
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte .
Voor verse sinaasappelen van GN-code ex 0805 10 is overeengekomen dat:
1 . van 1 december tot en met 31 mei en voor een maximumhoeveelheid van 8 000 ton de

invoerprijs, bij toepassing waarvan het invoerrecht tot 0 wordt verlaagd, wordt vastgesteld
op 273 ecu/ton;
2. deze invoerprijs wordt verlaagd in dezelfde mate en in hetzelfde tempo als de in het kader
van de WTO vastgelegde invoerprijzen;

3 . als de invoerprijs van een partij respectievelijk 2 % , 4 % , 6 % of 8 % beneden de over
eengekomen invoerprijs ligt, het specifieke douanerecht gelijk is aan respectievelijk 2 % ,
4 % , 6 % of 8 % van de overeengekomen invoerprijs;

4. als de invoerprijs van een partij beneden 92 % van de conventionele invoerprijs ligt, het
in het kader van de WTO vastgelegde specifieke douanerecht geldt.
Deze Overeenkomst treedt in werking na ondertekening door beide partijen . Zij is van
toepassing met ingang van 1 december 1996.
Ik zou het op prijs stellen indien u mij wilde mededelen dat uw Regering met het boven
staande instemt ".

Ik heb de eer u mede te delen dat mijn Regering met de inhoud van deze brief instemt.
Hoogachtend,

Voor de Regering
van de Arabische Republiek Egypte

Nr. L 292/34
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COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 8 november 1996

houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor energie
(96/642/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Overwegende dat in het Witboek van de Commissie „Een
energiebeleid voor de Europese Unie" (COM(95) 682) van
13 december 1995 voorzien wordt in een op te richten
raadgevend comité voor energie;
Overwegende dat in de resolutie van de Raad van 7 mei
1996 met voldoening kennis wordt genomen van het feit
dat er op grote schaal en met een grote mate van door
zichtigheid overleg is gepleegd met de organisaties van
energieleveranciers en -verbruikers in de Gemeenschap
op basis van het Groenboek en dat de Commissie in deze
resolutie wordt gevraagd dit overlegproces in het kader
van een communautair energiebeleid voort te zetten ;
Overwegende dat de nationale overheden en de betrok
kenen in de energiesector de noodzaak erkennen van een
dialoog tussen de vertegenwoordigers van de energiesector
en de diensten van de Commissie ;

Overwegende dat deze dialoog de Commissie in staat
moet stellen om, met name, de nodige adviezen in te
winnen over de doelstellingen van het Europese energie
beleid en de tenuitvoerlegging hiervan ;
Overwegende dat het, op het EG-Verdrag en het Eura
tom-Verdrag gebaseerde, OTO-kaderprogramma in tech
nologische ontwikkeling op het gebied van niet-nucleaire
en nucleaire energie voorziet;
Overwegende dat er redenen zijn om een raadgevend
comité voor energie op te richten met een zodanige struc
tuur en organisatievorm dat de doelstellingen van de
Commissie hiermee gediend zijn;
Overwegende dat het voor de Commissie belangrijk is een
voor alle belanghebbenden in de energiesector representa
tief orgaan te kunnen raadplegen;
Overwegende dat dit comité een op ervaring gebaseerde
status zal moeten krijgen ,
BESLUIT:

Artikel 1

1 . Bij de Commissie wordt een Raadgevend Comité
voor energie opgericht, hierna te noemen het „comité".

2. Het comité bestaat uit vooraanstaande personen
afkomstig van de sectoren produktie, distributie en
verbruik, van de vakbonden in de energiesector, alsmede
uit een vertegenwoordiging van milieubeschermingsorga
nisaties .

Artikel 2
Taak

1.

Het comité kan door de Commissie om advies

worden gevraagd over alle problemen gerelateerd aan het
communautaire energiebeleid.

2. Het comité brengt adviezen uit of doet het desge
vraagd, dan wel op eigen initiatief rapporten aan de
Commissie toekomen; de beraadslagingen van het comité
zijn aan geen enkele stemming onderhevig.
3.

Wanneer de Commissie het comité, krachtens lid 2,

om een advies of een rapport verzoekt, kan zij de termijn
vaststellen binnen welke dit advies moet worden uitge
bracht of binnen welke het rapport in haar bezit moet
zijn .
Artikel 3

Samenstelling

1.

Het comité telt eenendertig (31 ) leden .

2.

De zetels worden als volgt verdeeld:

— vijftien ( 15) voor leden die beroepskringen in de ener
giesector als geheel vertegenwoordigen,
— acht (8) voor leden die de energiegebruikers vertegen
woordigen ,
— zes (6) voor leden die de vakbonden in de sector
vertegenwoordigen,

— één ( 1 ) voor een vertegenwoordiger van de milieube
schermingsbeweging,
— één ( 1 ) voor een vertegenwoordiger van de diensten
van de Commissie .
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Artikel 4

Artikel 7

Benoeming

Voorzitterschap

De gewone leden en de plaatsvervangende leden van

het comité worden door de Commissie benoemd .

2.

Voor ieder gewoon lid wordt een plaatsvervanger

aangewezen .

3 . De Europese organisaties in de energiesector (indus
trie, verbruikers, vakbonden) en milieubeschermingsorga
nisaties leggen de Commissie op haar verzoek een lijst
voor van drie personen voor elke zetel (gewone en plaats
vervangende leden).

1.

De door de organisaties voor een zetel voorgestelde

Het comité kiest uit haar midden een voorzitter voor

een periode van drie jaar. De verkiezing vindt plaats bij
meerderheid van twee derde van de aanwezige leden .
2. Bij meerderheid van twee derde van de aanwezige
leden kiest het comité om de drie jaar uit zijn leden drie
(3) vice-voorzitters, die respectievelijk de industrie, de
verbruikers en de vakbonden vertegenwoordigen .
3.

De voorzitter of de vice-voorzitters wier mandaat is

afgelopen blijven in functie totdat er in hun vervanging
voorzien is of totdat hun mandaat verlengd is.
4.

4.
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In geval van beëindiging van het mandaat van de

voorzitter of één der vice-voorzitters wordt voor de reste

kandidaten moeten van nationaliteit verschillen .

rende mandaatsperiode in zijn vervanging voorzien, een
en ander volgens de in de leden 1 en 2 bedoelde proce

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 kan de
plaatsvervanger vergaderingen van het comité of een
werkgroep (in de zin van artikel 10) slechts bijwonen
indien het gewoon lid verhinderd is.

dure .

Artikel 8
Bureau

Artikel 5

1.

De voorzitter en

de vice-voorzitters vormen

te

zamen het bureau .

Mandaat

2. Het bureau is verantwoordelijk voor de voorberei
ding en organisatie van de werkzaamheden van het

1 . De gewone leden van het comité en hun plaatsver
vangers worden voor drie (3) jaar benoemd. Dit mandaat

comité .

kan eenmaal worden hernieuwd .

3 . Het bureau kan de rapporteurs van iedere werkgroep
als bedoeld in artikel 10 uitnodigen zijn vergaderingen bij

De Commissie behoudt zich evenwel de mogelijkheid
voor dit mandaat vóór het verstrijken van de normale
mandaatsperiode te beëindigen .

te wonen .

Artikel 9

2.
Na beëindiging van hun mandaat blijven de leden
van het comité en hun plaatsvervangers in functie totdat
er in hun vervanging is voorzien dan wel totdat hun

De Commissie neemt het secretariaat van het comité, van

mandaat is hernieuwd .

het bureau en van de werkgroepen waar.

Secretariaat

3 . Het mandaat van een lid of een plaatsvervanger
eindigt vóór het verstrijken van het tijdvak van vier jaar
indien hij aftreedt of overlijdt, dan wel indien de organi

Artikel 10

Werkgroepen

satie die hem had voorgedragen om zijn vervanging

1.

verzoekt .

Ter vervulling van de in artikel 2 genoemde taak van

het comité :

De opvolger wordt benoemd voor het resterende deel van
het mandaat, overeenkomstig de in artikel 4 bedoelde
procedure .
4.

De werkzaamheden van de leden zijn onbezoldigd.

Artikel 6

Bekendmaking

De lijst van leden wordt door de Commissie ter infor
matie bekendgemaakt in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

a) ad hoe werkgroepen instellen . Het kan een lid mach
tigen zich in een werkgroep door een met name
genoemde deskundige te laten vervangen . De aldus
benoemde vertegenwoordiger heeft dezelfde rechten
als het gewone lid dat door hem/haar bij de vergade
ringen van de werkgroep wordt vervangen,
b) de Commissie voorstellen deskundigen uit te nodigen
om haar bij bepaalde werkzaamheden terzijde te staan .

2.

De werkgroepen tellen ten hoogste elf ( 11 ) leden .

3.
De vorming van een werkgroep dient eerst door de
Commissie uit budgettair oogpunt te worden goedge
keurd .
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Artikel 11

Artikel 14

Waarnemers

Vertrouwelijkheid

De vertegenwoordigers van de belanghébbende diensten
van de Commissie wonen de vergaderingen van het
comité en diens werkgroepen in de hoedanigheid van
waarnemers bij .

Onverminderd het bepaalde in artikel 214 van het
Verdrag zijn de leden van het comité gehouden diens
werkzaamheden , gezien het vertrouwelijke karakter ervan ,

Artikel 12

Artikel 15

Advies en rapport

Herziening

Het comité legt zijn adviezen of rapporten aan de
Commissie voor. Wanneer een advies met algemene
stemmen is aangenomen, worden algemene conclusies

De Commissie kan, na het comité te hebben gehoord,
uitgaande van de opgedane ervaringen overgaan tot
herziening van dit besluit.

niet openbaar te maken.

opgesteld die worden toegevoegd aan het verslag. Indien
een advies of rapport niet met algemene stemmen is
goedgekeurd, stelt het comité de Commissie in kennis
van de naar voren gekomen uiteenlopende gezichtspun
ten .

Artikel 13

Artikel 16

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekend
making in het Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen.

Vergaderingen
1.

Het comité en het bureau houden hun vergade

ringen in de gebouwen van de Commissie .
2. Het comité en het bureau worden op initiatief van
de voorzitter of op verzoek van het merendeel der leden
bijeengeroepen .

Gedaan te Brussel, 8 november 1996.
Voor de Commissie
Christos PAPOUTSIS

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 13 november 1996

betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde
dieren en dierlijke produkten uit Bulgarije in verband met uitbraken van mond
en klauwzeer

(Voor de EER relevante tekst)

(96/643/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 90/675/EEG van de Raad van 10
december 1990 tot vaststelling van de beginselen voor de
organisatie van de veterinaire controles voor produkten uit
derde landen die in de Gemeenschap worden binnenge
bracht ('), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/43/ EG (2),
en met name op artikel 19, lid 6,

Gelet op Richtlijn 91 /496/EEG van de Raad van 15 juli
1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie
van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen

die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot

wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en
90/675/EEG (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/43/
EG, en met name op artikel 18, lid 1 ,
Overwegende dat in Bulgarije mond- en klauwzeer is
uitgebroken;

Overwegende dat de Lid-Staten krachtens de huidige
communautaire wetgeving de invoer van levende even
hoevigen en produkten daarvan uit Bulgarije toestaan; dat
de situatie in Bulgarije dan ook een ernstige bedreiging
voor de veestapel van de Lid-Staten vormt vanwege de
handel in levende dieren en dierlijke produkten;
Overwegende dat de nodige maatregelen moeten worden
getroffen om te voorkomen dat deze ziekte in de
Gemeenschap wordt binnengebracht;

Overwegende dat krachtens Beschikking 93/242/EEG van
de Commissie van 30 april 1993 inzake de invoer in de
Gemeenschap van bepaalde levende dieren en produkten
daarvan uit bepaalde Europese landen, met betrekking tot
mond- en klauwzeer (4), laatstelijk gewijzigd bij Beschik
king 96/414/ EG (% de invoer van levende dieren, vers
vlees en bepaalde vleesprodukten uit en via bepaalde
landen, waaronder Bulgarije, onder bepaalde voorwaarden
is toegestaan;

Overwegende dat bij Beschikking 95/340/EG van de
Commissie (6), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking
96/584/EG (7), een lijst is vastgesteld van derde landen
(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(h)
P)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L
L

373
162
268
110
167
200
255

van
van
van
van
van
van
van

31 . 12. 1990, blz. 1 .
1 . 7. 1996, blz. 1 .
24. 9 . 1991 , blz . 56.
4. 5. 1993, blz. 36.
6. 7. 1996, blz. 58 .
24. 8 . 1995, blz. 38 .
9 . 10 . 1996, blz . 20 .

waaruit de Lid-Staten de invoer van rauwe melk, warmtebehandelde melk en produkten op basis van melk toe

staan; dat Bulgarije in deze lijst is opgenomen; dat
produkten op basis van melk slechts mogen worden inge
voerd indien zij een behandeling hebben ondergaan die
volstaat om het virus te vernietigen ;
Overwegende dat bij Richtlijn 92/ 118/EEG van de Raad
van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinair
rechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het

handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van
produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften

geen specifieke communautaire regelgeving geldt als
bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/ 662/
EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn
90/425/EEG (8), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking
96/405/ EG van de Commissie (9), de voorwaarden voor de
invoer van darmen van dieren, huiden , beenderen en

produkten van beenderen , hoornen en produkten van
hoorn , hoeven en produkten van hoeven, jachttrofeeën,
onbewerkte wol en onbewerkt haar zijn vastgesteld; dat
deze produkten slechts mogen worden ingevoerd indien
zij een behandeling hebben ondergaan die volstaat om
het virus te vernietigen; dat sommige andere produkten
echter nog steeds mogen worden ingevoerd; dat deze
produkten een risico vormen ;

Overwegende dat daarom de invoer en de doorvoer van
levende evenhoevigen en de invoer van bepaalde dierlijke
produkten uit Bulgarije moeten worden verboden; dat
bepaalde produkten evenwel toch mogen worden inge
voerd indien zij een specifieke behandeling hebben
ondergaan ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Beschikking 93 /242/ EEG wordt als volgt gewijzigd:
1 . In bijlage B wordt „ Bulgarije" geschrapt.

2. In bijlage A wordt „ Bulgarije" ingevoegd.
(8) PB nr. L 62 van 15 . 3 . 1993 , blz. 49 .
9 PB nr. L 165 van 4. 7. 1996, blz . 40 .
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Artikel 2

1.

Bulgarije mogen worden verzonden, vergezeld gaan, de

De Lid-Staten verbieden de invoer van melk en

produkten op basis van melk van herkomst uit Bulgarije
tenzij deze een behandeling hebben ondergaan die aan de
in artikel 3 van Beschikking 95/340/EG vastgestelde eisen
voldoet.

2.

15 . 11 . 96

Ter aanvulling van het bepaalde in Beschikking

volgende vermelding voorkomt:

„Dierlijke produkten die in overeenstemming zijn met
Beschikking 96/643/EG van de Commissie betref

fende beschermende maatregelen ten aanzien van de
invoer van dieren en dierlijke produkten uit Bulga
rije.".

93 /242/ EEG verbieden de Lid-Staten de invoer van de

volgende produkten van runderen, schapen, geiten en
andere evenhoevigen van herkomst uit het grondgebied

Artikel 3

van Bulgarije :

De Lid-Staten brengen de maatregelen die zij ten aanzien

— bloed en bloedprodukten als bedoeld in bijlage I,
hoofdstuk 7, van Richtlijn 92/ 118/EEG;
— grondstoffen voor de vervaardiging van voeder voor

van het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming

dieren

en

voor

farmaceutische

of

technische

produkten als bedoeld in bijlage I, hoofdstuk 10, van
Richtlijn 92/ 118/EEG;
— mest als bedoeld in bijlage I, hoofdstuk 14, van Richt
lijn 92/ 118/EEG.

3.

met deze beschikking. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.
Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Het in lid 2, eerste streepje, bedoelde verbod geldt

niet voor bloedprodukten die zijn behandeld overeen
komstig het bepaalde in bijlage I, hoofdstuk 7, punt 3,
onder b), van Richtlijn 92/ 118 /EEG .

4. De Lid-Staten zien erop toe dat op de certificaten
waarvan dierlijke produkten die een in lid 1 of lid 3
bedoelde behandeling hebben ondergaan en die uit

Gedaan te Brussel, 13 november 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

