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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 154/97 VAN DE RAAD
van 20 januari 1997

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 619/71 houdende vaststelling van de
algemene voorschriften voor het verlenen van steun voor vlas en hennep
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad van

29 juni 1970 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector vlas en hennep ('), inzonderheid
op artikel 4, lid 4,
Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat in artikel 3, lid 2, eerste alinea, van
Verordening (EEG) nr. 619/71 van de Raad van 22 maart
1971 houdende vaststelling van de algemene voorschriften
voor het verlenen van steun voor vlas en hennep (2), is
bepaald dat de steun voor vlas voor driekwart wordt toege
kend aan iedere natuurlijke of rechtspersoon die met de
teler vóór een nader te bepalen datum een contract heeft

gesloten waarbij die persoon het strovlas in eigendom
verwerft; dat, om te garanderen dat het vlas werkelijk
wordt verwerkt, dient te worden bepaald dat de steun

beheers- en controlesysteem en dat derhalve de moge
lijkheid daartoe dient te worden geopend;

Overwegende dat in artikel 6 van genoemde verordening
is bepaald dat het bedrag van de steun wordt berekend
naar de ingezaaide en geoogste oppervlakte; dat ter voor

koming van misbruik dient te worden gepreciseerd dat op
die oppervlakte de normale teeltwerkzaamheden moeten
hebben plaatsgevonden en dat de Commissie criteria
terzake moet kunnen vaststellen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen onder de best mogelijke omstandigheden ten

uitvoer moeten worden gelegd; dat daarom overgangs
maatregelen nodig kunnen blijken om de overgang naar
de nieuwe regeling te vergemakkelijken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

alleen dan aan de eerste verwerker wordt betaald als deze

Verordening (EEG) nr. 619/71 wordt als volgt gewijzigd:

zich er uitdrukkelijk toe verbindt het vlas te verwerken en

1 . artikel 3, lid 2, wordt vervangen door:

is erkend;

Overwegende dat op grond van artikel 3, lid 2, tweede
alinea, van genoemde verordening de telers op bepaalde
voorwaarden de steun in zijn geheel kunnen ontvangen;
dat ook voor deze gevallen dient te worden voorzien in
een verwerkingsverplichting en een systeem voor erken
ning van de eerste verwerkers;

Overwegende dat de in artikel 5 van genoemde verorde
ning bedoelde controles ook betrekking moeten hebben
op de inachtneming van de verwerkingsverplichting en
van de erkenningsvoorwaarden; dat deze controles doel
treffender kunnen worden gemaakt door gebruik te
maken van bepaalde elementen van het geïntegreerd
(') PB nr. L 146 van 4. 7. 1970, blz. 1 . Verordening laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (PB nr. L 349 van
31 . 12. 1994, blz. 105).

(2) PB nr. L 72 van 26. 3. 1971 , blz. 2. Verordening laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1989/93 (PB nr. L 182 van
24. 7. 1993, blz . 6).

„2. De steun voor vlas dat voornamelijk bestemd is
voor de productie van vezels, wordt voor een kwart
toegekend aan de teler en voor driekwart aan de eerste
verwerker die is erkend door de bevoegde autoriteit van
de Lid-Staat waar zijn bedrijf zich bevindt, met de teler
vóór een nader te bepalen datum een contract heeft
gesloten waarbij hij het strovlas in eigendom verwerft,
en zich ertoe verbindt het strovlas te verwerken .

De steun wordt evenwel in zijn geheel aan de teler
toegekend indien :
a) de teler in de zin van artikel 3 bis, onder a), zich
ertoe verbindt het strovlas te verwerken en daartoe

door de bevoegde autoriteit is erkend, of
b) de teler in de zin van artikel 3 bis, onder a), zich
ertoe verbindt het strovlas voor eigen rekening door
een erkende eerste verwerker te laten verwerken, of

c) de teler in de zin van artikel 3 bis, onder b), zich
ertoe verbindt het strovlas te verwerken en daartoe

door de bevoegde autoriteit is erkend, of
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d) de teler in de zin van artikel 3 bis, onder b), zich
ertoe verbindt het strovlas voor eigen rekening door
een erkende eerste verwerker te laten verwerken.";

2. artikel 4, lid 2, wordt vervangen door:
„2. Met het oog op deze controle voeren de Lid
staten een stelsel in van aangiften inzake de ingezaaide
en geoogste oppervlakten alsmede een systeem voor
erkenning van de eerste verwerkers en, in voorkomend
geval, van de telers die het strovlas verwerken .";
3 . artikel 5 wordt vervangen door:
„Artikel 5

1 . De Lid-Staten controleren steekproefgewijze ter
plaatse de juistheid van de aangiften inzake de inge
zaaide en geoogste oppervlakten en van de door de
telers ingediende aanvragen om steun alsmede de
uitvoering van de contracten en de inachtneming van
de verwerkingsverbintenissen en van de erkennings
voorwaarden .

2. De uitvoeringsbepalingen inzake de controle
maatregelen, die in het gebruik van bepaalde
elementen van het geïntegreerd beheers- en controle
systeem kunnen voorzien, worden vastgesteld volgens
de procedure van artikel 12 van Verordening (EEG)
nr. 1308 /70 ";

4. artikel 6 wordt vervangen door:
„Artikel 6

30 . 1 . 97

De Commissie kan volgens de procedure van artikel 1 2
van Verordening (EEG) nr. 1308/70 criteria op het
gebied van normale teeltwerkzaamheden, waaronder

met name een in acht te nemen minimumopbrengst,
vaststellen .";

5. het volgende artikel wordt ingevoegd :
„Artikel 6 bis

Indien overgangsmaatregelen nodig zijn om de tenuit
voerlegging van de bij Verordening (EG) nr. 1 54/97 Q
vastgestelde aanpassingen van de regeling met ingang
van het verkoopseizoen 1997/ 1998 te vergemakkelij
ken, worden deze maatregelen vastgesteld volgens de
procedure van artikel 12 van Verordening (EEG)
nr. 1308 /70 . Zij kunnen niet langer van toepassing zijn
dan tot het einde van het verkoopseizoen 1997/ 1998 .
O PB nr. L 27 van 30 . 1 . 1997, blz. 1 .".

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.
Zij is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen

Het bedrag van de uit te keren steun wordt berekend
naar de ingezaaide en geoogste oppervlakte waarop de
normale teeltwerkzaamheden zijn verricht.

1997/ 1998 . Artikel 1 , punt 5 is evenwel van toepassing
vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verorde
ning.

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

Gedaan te Brussel, 20 januari 1997.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. VAN AARTSEN
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VERORDENING (EG) Nr. 155 /97 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 1997

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 599/96 (2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1422/95 van de
Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling, voor de
sector suiker, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer
van melasse en tot wijziging van Verordening (EEG)
nr. 785/ 68 (3), en met name op artikel 1 , lid 2, en artikel
3 , lid 1 ,

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 1422/95 is
bepaald dat de cif-invoerprijs voor melasse, hierna „repre
sentatieve prijs" genoemd, wordt vastgesteld overeenkom
stig Verordening (EEG) nr. 785/ 68 van de Commissie (4);
dat deze prijs geldt voor de standaardkwaliteit als gedefi
nieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 785/ 68 ;
Overwegende dat de representatieve prijs voor melasse
wordt berekend voor een plaats van grensoverschrijding
van de Gemeenschap, namelijk Amsterdam; dat bij de
berekening van deze prijs moet worden uitgegaan van de

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

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

handelskwaliteit zijn of wanneer de in de aanbieding
vermelde prijs slechts betrekking heeft op een geringe en
niet voor de markt representatieve hoeveelheid; dat
evenmin rekening moet worden gehouden met die
aanbiedingsprijzen waarvan mag worden aangenomen dat
ze niet representatief zijn voor de werkelijke marktont
wikkeling;

Overwegende dat, om gegevens te verkrijgen die vergelijk
baar zijn met die voor melasse van de standaardkwaliteit,

de prijzen, naargelang van de kwaliteit van de aangeboden
melasse, moeten worden verhoogd of verlaagd op basis
van de resultaten die bij toepassing van artikel 6 van
Verordening ( EEG) nr. 785/68 worden verkregen ;
Overwegende dat een representatieve prijs bij uitzonde
ring voor een beperkte tijd ongewijzigd gehandhaafd kan
worden wanneer de Commissie geen kennis meer heeft
kunnen nemen van de aanbiedingsprijs waarvan is uitge
gaan voor de vorige vaststelling van de representatieve
prijs, en wanneer de beschikbare aanbiedingsprijzen die
niet voldoende representatief lijken te zijn voor de werke
lijke markttendens, plotselinge en aanzienlijke wijzi
gingen van de representatieve prijs teweeg zouden bren
gen ;

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

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

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

Overwegende dat geen rekening met die gegevens wordt
gehouden wanneer de goederen niet van gezonde
(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
(2) PB nr. L 206 van 16. 8 . 1996, blz. 43.
O PB nr. L 141 van 24. 6. 1995, blz. 12.

h) PB nr. L 145 van 27. 6. 1968, blz. 12.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

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

Deze verordening treedt in werking op 30 januari 1997 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

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

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

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

1703 10 00 (')

7,83

1703 90 00 (')

12,08

Aanvullend recht in ecu

van de invoerrechten ,

per 100 kg netto van het
betrokken product

als bedoeld in artikel 5 van

—

—

Verordening (EG) nr. 1422/95,
in ecu per 100 kg netto van het
betrokken product (2)
0,38
0,00

(') Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 785/68 .
(2) Dit bedrag vervangt, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1422/95, het voor deze producten vastgestelde
bedrag van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
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VERORDENING ( EG) Nr. 156/97 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 1997
tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in
onveranderde vorm

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN ,

ties bij uitvoer in de zin als vermeld in de bijlage bij deze
verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 599 /96 (2), en met name op
artikel 19 , lid 4, tweede alinea,

Overwegende dat de bij uitvoer van witte en ruwe suiker
toe te passen restituties vastgesteld zijn bij Verordening
(EG) nr. 104/97 van de Commissie (3);

Artikel 1

De restituties bij uitvoer in onveranderde vorm van de in
artikel 1 , lid 1 , onder a), van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 , bedoelde producten, welke niet gedenatu
reerd zijn, die vastgesteld zijn in de bijlage bij Verorde

ning (EG) nr. 104/97, worden gewijzigd overeenkomstig
de bedragen aangegeven in de bijlage .

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EG)
nr. 104/97 neergelegde regels op de gegevens waarover de
Commissie op het huidige tijdstip beschikt, aanleiding
geeft tot wijziging van de op dit tijdstip geldende restitu

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 januari 1997 .

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

Gedaan te Brussel, 29 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
(2) PB nr. L 206 van 16. 8 . 1996, blz. 43.
(3) PB nr. L 20 van 23. 1 . 1997, blz. 3.

Nr. L 27/6
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 januari 1997 tot wijziging van de restituties bij
uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
Productcode

Restitutiebedrag
— in ecu/ 100 kg —

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910

1701
1701
1701
1701

11 90
1290
12 90
12 90

9950
9100
9910
9950

39,82
37,69
39,82
37,69

(')
(')
0
(')
(')
0

— in ecu/ 1 % sacharose x 100 kg —
1701 91 00 9000

0,4329

— in ecu/ 100 kg —
1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

43,29
42,42
42,42

— in ecu/ 1 % sacharose x 100 kg —
1701 99 90 9100

0,4329

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het
rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwijkt van 92 % , wordt het
bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig het bepaalde in
artikel 17 bis, lid 4, van Verordening ( EEG) nr. 1785/ 81 .
(2) Vaststelling geschorst door Verordening ( EEG) nr. 2689/85 van de Commissie
(PB nr. L 255 van 26. 9 . 1985, blz . 12), gewijzigd bij Verordening ( EEG)
nr. 3251 / 85 (PB nr. L 309 van 21 . 11 . 1985, blz. 14).
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Nr. L 27/7

VERORDENING (EG) Nr. 157/97 VAN DE COMMISSIE

van 29 januari 1997
tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte
suiker voor de 24e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in
Verordening (EG) nr. 1464/96
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening

Overwegende dat na onderzoek van de offertes de in
artikel 1 bedoelde bepalingen moeten worden vastgesteld
voor de 24e deelinschrijving;

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

der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 599/96 (2), met name op artikel 17,
lid 5, tweede alinea, onder b),

Overwegende dat krachtens Verordening (EG) nr. 1464/96
van de Commissie van 25 juli 1996 betreffende een
permanente inschrijving voor de vaststelling van
heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker (3),
deelinschrijvingen worden gehouden voor de uitvoer van
deze suiker;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de 24e deelinschrijving voor witte suiker, gehouden
krachtens Verordening (EG) nr. 1464/96 wordt het maxi
mumbedrag van de restitutie bij uitvoer vastgesteld op
45,422 ecu per 100 kg.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 januari 1997.

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

Gedaan te Brussel, 29 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
(2) PB nr. L 206 van 16. 8 . 1996, blz. 43 .

n PB nr. L 187 van 26 . 7. 1996, blz . 42 .
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VERORDENING (EG) Nr. 158/97 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 1997

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2482/95 tot vaststelling van
bepaalde overgangsmaatregelen voor Oostenrijk in de sector gedistilleerde
dranken

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland
en Zweden, en met name op artikel 149, lid 1 ,

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2482/95 wordt
vervangen door:
„Artikel 1

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1576/ 89 van de Raad van
29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voor
schriften betreffende de definitie, de aanduiding en de
aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken ('), laatstelijk
gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk,
Finland en Zweden, en met name op artikel 14,
Overwegende dat Oostenrijk bij Verordening (EG) nr.
2482/95 van de Commissie (2) is gemachtigd om voor een
aanvullende overgangsperiode van één jaar sommige, op
basis van bepaalde bessen bereide vruchten-eaux-de-vie
met een maximumgehalte aan methylalcohol van 1 500 g
per hectoliter zuivere alcohol te produceren en in de
handel te brengen; dat deze verlenging van de overgangs
maatregelen was toegestaan in afwachting van een gron
diger evaluatie van de mogelijkheden om het methanolge
halte van deze producten te verlagen teneinde voor de
betrokken producten definitieve maximumgehalten te
kunnen vaststellen; dat de eerste resultaten van een derge
lijke evaluatie die thans beschikbaar zijn, nog ontoerei
kend zijn om definitieve maxima voor het methanolge
halte in deze producten te kunnen vaststellen; dat het
daarom dienstig is de bestaande overgangsmaatregelen
voor de betrokken producten een laatste maal voor één
jaar te verlengen om over meer eenduidige resultaten van
de evaluatie te kunnen beschikken ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Uitvoeringscomité voor gedistilleerde dranken,

De in bijlage XV, deel VII, onder B, punt IV, eerste
streepje, van de Toetredingsakte bedoelde overgangs
maatregelen worden verlengd tot en met 31 december
1997 voor wat de bereiding en de afzet betreft van

vruchten-eaux-de-vie die in Oostenrijk zijn bereid en
die aan het bepaalde in artikel 1 , lid 4, van Verorde

ning (EEG) nr. 1576/89 voldoen , voor zover zij zijn
bereid op basis van de volgende vruchten :
— rode en zwarte bessen (Ribes species),
— frambozen (Rubus idaeus L.),
— braambessen (Rubus fruticosus L.),

— lijsterbessen (Sorbus aucuparia),
— vlierbessen (Sambucus nigra).

De producten die zich op laatsgenoemde datum nog
in het stadium van de verkoop aan de eindverbruiker
bevinden, mogen worden afgezet totdat de voorraad is
uitgeput ".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1997.

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

Gedaan te Brussel, 29 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 160 van 12. 6. 1989, blz. 1 .
(2 PB nr. L 256 van 26. 10. 1995, blz. 12.
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VERORDENING (EG) Nr. 159/97 VAN DE COMMISSIE

van 29 januari 1997
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de
invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet

op

Verordening (EG)

nr. 3223/94

van

de

Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoerings
bepalingen van de invoerregeling voor groenten en

fruit ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2375/96 (2), en met name op artikel 4, lid 1 ,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

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

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

vaststelt;

Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria
de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld
op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

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

Deze verordening treedt in werking op 30 januari 1997.

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

Gedaan te Brussel, 29 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
O
O
(♦)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
325 van 14. 12. 1996, blz. 5.
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 29 januari 1997 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
Forfaitaire

GN-code

Code derde landen (')

0702 00 15

204

44,1

212

114,1

624
999

181,8
113,3

052

114,3

053

186,8

068

81,2
127,4
1 50,7
1 50,7
1 30,8
118,8
130,2

0707 00 10

999
0709 10 10

220
999

0709 90 71

052
204

628
052

1 26,6
37,6

204

42,1

212

45,6
32,8
26,4
58,1

999

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

220
448

600
624
999

805 20 1 1

invoerwaarde

204
999

53,1
42,2
69,5
69,5

0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17,
0805 20 19

600

49,8
65,1
95,8
117,0
78,2
45,2
75,2
74,2
64,8
80,7

999

73,2

052

68,1
52,9

052

204
400

464
624
662
999

0805 30 20

052

528

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

060

064
068
400

404
720
728
999

0808 20 31

052

40,6
36,2
85,3
90,5
47,8

104,6
65,8
127,4

400

51,7
105,3

512

79,1

624

73,6
87,4

064

999

(') 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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VERORDENING (EG) Nr. 160/97 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 1997

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

heeft op het bedrag van de restitutie en kan worden

GEMEENSCHAPPEN ,

beperkt tot sommige landen van bestemming, bepaalde
hoeveelheden, kwaliteiten en aanbiedingsvormen ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3, lid 3 , tweede
alinea, van Verordening nr. 136/66/ EEG de restitutie voor

Gelet op Verordening nr. 136/ 66/ EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 1581 /96 (2), en met name op artikel 3 , lid 3 ,

olijfolie echter verschillend kan worden vastgesteld naar
gelang van de bestemming, wanneer de situatie op de
wereldmarkt of de bijzondere eisen van bepaalde markten

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van Verorde
ning nr. 136/66/ EEG, wanneer de prijs in de Gemeen
schap hoger is dan de prijsnoteringen op de wereldmarkt,
het verschil tussen deze prijzen kan worden overbrugd
door een restitutie bij de uitvoer van olijfolie naar derde

tussentijds kan worden gewijzigd;

landen ;

Overwegende dat de regelen betreffende de vaststelling en
de toekenning van de restitutie bij uitvoer van olijfolie
zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 616/72 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2962/77 (4);
Overwegende dat de restitutie overeenkomstig artikel 3,
lid 3, van Verordening nr. 136/66/ EEG voor de gehele
Gemeenschap gelijk moet zijn ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 , lid 4, van
Verordening nr. 136/ 66/EEG de restitutie voor olijfolie
moet worden vastgesteld met inachtneming van de situ
atie en de verwachte ontwikkeling van de olijfolieprijzen
en de beschikbare hoeveelheden op de markt van de
Gemeenschap en van de olijfolieprijzen op de wereld
markt; dat, ingeval de situatie op de wereldmarkt het niet

mogelijk maakt de gunstigste noteringen voor olijfolie te
bepalen, evenwel rekening kan worden gehouden met de
wereldmarktprijs van de voornaamste concurrerende
plantaardige oliën en met het gedurende een representa
tieve periode geconstateerde verschil tussen deze prijs en
die van olijfolie ; dat het restitutiebedrag niet hoger mag
zijn dan het verschil tussen de prijs voor olijfolie in de
Gemeenschap en die op de wereldmarkt, in voorkomend
geval aangepast teneinde rekening te houden met de
kosten voor de uitvoer van de producten op de wereld
markt;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 3, lid 3, derde
alinea, onder b), van Verordening nr. 136/ 66/ EEG, kan

zulks noodzakelijk maken;

Overwegende dat de restitutie ten minste eenmaal per
maand moet worden vastgesteld; dat zij indien nodig
Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige marktsituatie in de sector olijfolie, en met name
op de prijzen van dit product in de Gemeenschap,
alsmede op de markten van derde landen met zich brengt
dat de restitutie moet worden bepaald op de in de bijlage
genoemde bedragen;

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (■5), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 150/95 (% 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 Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1482/96 (8);
Overwegende dat het Comité van beheer voor oliën en

vetten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn
voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij de uitvoer van de in artikel 1 , lid 2,
onder c), van Verordening nr. 136/66/ EEG bedoelde
producten , worden vastgesteld op de in de bijlage aange
geven bedragen .
Artikel 2

worden beslist om de restitutie bij openbare inschrijving
vast te stellen ; dat de openbare inschrijving betrekking

Deze verordening treedt in werking op 30 januari 1997.

(') PB nr. 172 van 30 . 9. 1966, blz. 3025/66.
(2) PB nr. L 206 van 16. 8 . 1996, blz. 11 .
(3) PB nr. L 78 van 31 . 3. 1972, blz. 1 .

(<) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(') PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz . 1 .
O PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.

4 PB nr. L 348 van 30 . 12. 1977, blz . 53 .

8 PB nr. 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, 29 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 29 januari 1997 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer van olijfolie
(in ecu/100 kg)
Productcode

Bedrag van de restitutie (')

1509 10 90 9100

27,50

1509 10 90 9900

0,00

1509 90 00 9100

31,00

1509 90 00 9900

0,00

1510 00 90 9100

2,00

1510 00 90 9900

0,00

(') Voor de in artikel 34 van de gewijzigde Verordening ( EEG) nr. 3665/87 van de Commissie (PB nr. L 351 van 14.
12. 1987, blz. 1 ) bedoelde bestemmingen, alsmede voor de uitvoeren naar derde landen .

NB: Productcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie.
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VERORDENING (EG) Nr. 161 /97 VAN DE COMMISSIE

van 29 januari 1997

tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de
vijfde deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2081 /96
geopende permanente openbare inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 136/ 66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de

Overwegende dat op grond van de vorengenoemde bepa
lingen de maximumuitvoerrestituties dienen te worden
vastgesteld zoals in de bijlage is aangegeven;
Overwegende dat het Comité van beheer voor oliën en
vetten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn
voorzitter bepaalde termijn,

sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde

ning (EG) nr. 1581 /96 (2), inzonderheid op artikel 3,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2081 /96 van
de Commissie (3) een permanente openbare inschrijving
werd geopend voor de vaststelling van de uitvoerrestituties
voor olijfolie;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 6 van Verorde
ning (EG) nr. 2081 /96 met inachtneming van met name
de situatie en de verwachte ontwikkeling op de markt van

de Gemeenschap en de wereldmarkt voor olijfolie
alsmede op basis van de ontvangen offertes, maximumuit
voerrestituties moeten worden vastgesteld; dat wordt
gegund aan de inschrijvers) wiens (wier) offerte niet hoger
ligt dan de maximumrestitutie;

Artikel 1

De maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor
de vijfde deelinschrijving in het kader van de bij Verorde
ning (EG) nr. 2081 /96 geopende permanente openbare
inschrijving worden in de bijlage op basis van de voor 23
januari 1997 ingediende offertes vastgesteld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 januari 1997.

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

Gedaan te Brussel, 29 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. 172 van 30 . 9. 1966, blz. 3025/66.
O PB nr. L 206 van 16. 8 . 1996, blz. 11 .
3 PB nr. L 279 van 31 . 10 . 1996, blz. 17.

Nr. L 27/ 14
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 januari 1997 tot vaststelling van de
maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de vijfde deelinschrijving in het
kader van de bij Verordening (EG) nr. 2081 /96 geopende permanente openbare inschrijving
(in ecu/100 kg)
Productcode

Bedrag van de restitutie

1509 10 90 9100

29,50

1509 10 90 9900
1509 90 00 9100
1509 90 00 9900

1510 00 90 9100

1510 00 90 9900

—

32,90
—

2,50
—

NB: Productcodes en voetnoten : zie Verordening ( EEG) nr. 3846/ 87 van
de Commissie, gewijzigd.
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Nr. L 27/ 15

VERORDENING (EG) Nr. 162/97 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 1997

tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor
bepaalde producten uit de sector suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EG)
nr. 1423/95 bedoelde voorschriften en bepalingen op de

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

gegevens waarover de Commissie thans beschikt, ertoe

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/ 81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1599/96 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1423/95 van de
Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen voor de invoer van producten uit
de sector suiker, andere dan melasse (3), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 11 27/96 (4), en met name
op artikel 1 , lid 2, tweede alinea, en artikel 3 , lid 1 ,
Overwegende dat de representatieve prijzen en de aanvul

leidt de momenteel geldende bedragen te wijzigen en vast
te stellen zoals vermeld in de bijlage bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De representatieve prijzen en de aanvullende invoer

rechten voor de in artikel 1 van Verordening (EG)
nr. 1423/95 bedoelde producten worden vastgesteld zoals
aangegeven in de bijlage .

lende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en

bepaalde stropen zijn vastgesteld bij Verordening (EG)
nr. 1195/96 van de Commissie (■s), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2439/96 (6);

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 januari 1997.

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

Gedaan te Brussel, 29 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

')
2)
3)
«)
s)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177
206
141
150
161

van
van
van
van
van

1 . 7. 1981 , blz. 4.
16. 8 . 1996, blz. 43.
24. 6. 1995, blz. 16.
25. 6. 1996, blz. 12.
29 . 6. 1996, blz. 3.

<• PB nr. L 331 van 20 . 12. 1996, blz. 43.

Nr. L 27/ 16
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 januari 1997 tot wijziging van de representatieve
prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en
producten van GN-code 1702 90 99
(in ecu)
GN-code

Representatieve prijs
per 100 kg netto
van het betrokken product

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 0

Aanvullend recht

per 100 kg netto
van het betrokken product

21,45

5,58

21,45

10,93

21,45

5,39

21,45

10,41

25,66

12,44

25,66

7,88

25,66

7,88

0,26

0,39

(') Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 431 /68 van
de Raad (PB nr. L 89 van 10 . 4. 1968 , blz. 3).

(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening ( EEG) nr. 793/72 van de Raad (PB nr.
L 94 van 21 . 4. 1972, blz. 1 ).
(-1) Vaststelling per procent sacharose .
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Nr. L 27/ 17

VERORDENING (EG) Nr. 163/97 VAN DE COMMISSIE

van 29 januari 1997

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

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt ('),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1503/96 van de
Commissie van 29 juli 1996 houdende uitvoeringsbepa
lingen van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad
met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector (2),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2131 /9 6 (3), en met
name op artikel 4, lid 1 ,

Overwegende dat de invoerrechten in de sector rijst zijn
vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 106/97 van de
Commissie (4);

toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de
invoerrechten 10 ecu per ton verschilt van het vastge
stelde recht, een overeenkomstige aanpassing wordt uitge
voerd; dat dit verschil zich heeft voorgedaan; dat de in
Verordening (EG) nr. 106/97 vastgestelde invoerrechten
derhalve moeten worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 106/97
worden vervangen door de bijlagen I en II bij deze veror
dening.
Artikel 2

Overwegende dat in artikel 4, lid 1 , van Verordening (EG)
nr. 1503/96 is bepaald dat, indien in de loop van een

Deze verordening treedt in werking op 30 januari 1997.

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

Gedaan te Brussel, 29 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 329 van 30. 12. 1995, blz. 18.
(2) PB nr. L 189 van 30. 7. 1996, blz. 71 .
(3) PB nr. L 285 van 7. 11 . 1996, blz. 6.
4 PB nr. L 20 van 23. 1 . 1997, blz. 6.
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BIJLAGE I

bij de verordening van de Commissie van 29 januari 1997 tot wijziging van de invoerrechten voor
rijst en breukrijst
(in ecu/ton)

Invoerrechten (')
GN-code

Derde landen

ACS

(behalve ACS en
Bangladesh) (') Ç)

Bangladesh
o non
140,81

1006 10 98

0
0
0
0
0
0
0
0

1006 20 11

344,33

1006 20 13

344,33

I
1006 10 21

1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27

1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96

140,81
140,81
140,81

140,81
140,81
140,81

1006 20 15

344,33

1006 20 17

278,95

135,14

1006 20 92

344,33

167,83

1006 20 94

344,33

167,83

1006 20 96

344,33

1 67,83

1006 20 98

278,95

135,14

1006 30 21

C)
0
0
0
0
C)
0
0
0
i7)
0
0
0
0
0
0
0

271,09

1006 30 25

1006 30 27
1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63

1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94

1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

en Pakistan (6)

140,81

167,83
167,83
167,83

1006 30 23

Basmati
India

28,95

28,95

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

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

271,09

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

84,38

') Onverminderd de artikelen 12 en 13 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raad (PB nr. L 84 van 30 . 3 .
1990, blz. 85).

2) Overeenkomstig Verordening ( EEG) nr. 715/90 worden de invoerrechten niet toegepast op producten van oorsprong uit
de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan die rechtstreeks in het overzeese departement Réunion
worden ingevoerd.
■') Het recht bij invoer van rijst in het overzeese departement Réunion is vastgesteld in artikel 11 , lid 3, van Verordening
(EG) nr. 3072/95 .
4) Het invoerrecht op rijst, met uitzondering van breukrijst (GN-code 1006 40 00), van oorsprong uit Bangladesh, wordt
toegepast overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 3491 / 90 van de Raad (PB nr. L 337 van 4. 12. 1990, blz. 1 ) en de

gewijzigde Verordening (EEG) nr. 862/91 van de Commissie (PB nr. L 88 van 9 . 4. 1991 , blz. 7) vastgestelde regelingen .
s) De invoer van producten van oorsprong uit de LGO is vrijgesteld van invoerrechten overeenkomstig artikel 101 , lid 1 ,

van het gewijzigde Besluit 91 /482/ EEG van de Raad (PB nr. L 263 van 19 . 9 . 1991 , blz. 1 ).
') Voor gedopte Basmati-rijst, van oorsprong uit India en Pakistan, wordt een vermindering van 250 ecu/ton toegepast
(artikel 4 bis van de gewijzigde Verordening (EG) nr. 1503/96).
7) Recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
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Nr. L 27/ 19

BIJLAGE II
Berekening van de invoerrechten in de sector rijst

Indica-rijst

Japonica-rijst

Padie

1 . Invoerrecht (ecu/ton)

C)

Breukrijst
Gedopt

Volwit

Gedopt

Volwit

278,95

572,00

344,33

572,00

416,19

408,04

380,00

430,00

350,00

400,00

30,00

30,00

Operateurs

Operateurs

C)

2. Berekeningselementen :

a) Cif-prijs Arag ($/ton)

—

b) Fob-prijs ($/ton)

—

—

—

c) Kosten van zeevervoer ($/ton)

—

—

—

d) Bron

—

USDA

USDA

(') Recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

—

—

—

—
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RICHTLIJN 96/9 2/ EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 19 december 1996

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

(7) Overwegende dat met Richtlijn 90/547/EEG van de

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

van elektriciteit via de hoofdnetten (4) en Richtlijn
90/377/EEG van de Raad van 29 juni 1990 betref

Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57, lid 2, en de
artikelen 66 en 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

Raad van 29 oktober 1990 betreffende de doorvoer

fende een communautaire procedure inzake de door
zichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit
voor industriële eindverbruikers (% een eerste stap op
weg naar de voltooiing van de interne markt voor
elektriciteit is gezet;

té (2),

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

( 1 ) Overwegende dat het van belang is maatregelen vast
te stellen om de goede werking van de interne markt
te verzekeren ; dat de interne markt een ruimte omvat

zonder binnengrenzen waarin het vrij verkeer van
goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaar
borgd;
(2) Overwegende dat de voltooiing van een elektriciteits
markt met mededinging een belangrijke stap voor
waarts is op weg naar de voltooiing van de interne
markt voor energie;

(3) Overwegende dat deze richtlijn de volledige toepas
sing van het EG-Verdrag, met name de bepalingen
inzake de interne markt en mededinging onverlet
laat;

(4) Overwegende dat de totstandbrenging van de interne
markt voor elektriciteit van bijzonder belang is voor
een grotere efficiëntie bij produktie, transmissie en
distributie van elektriciteit en ten goede komt aan de
continuïteit van de voorziening en het concurrentie
vermogen van het Europese bedrijfsleven, met
inachtneming van de milieubescherming;

(5) Overwegende dat de interne markt voor elektriciteit
geleidelijk tot stand dient te worden gebracht, opdat
de elektriciteitsindustrie zich op een soepele en geor
dende wijze aan haar nieuwe omgeving kan
aanpassen en om rekening te houden met de huidige
verschillen in de organisatie van de elektriciteitsnet
ten ;

(6) Overwegende dat de totstandbrenging van de interne
markt voor elektriciteit de onderlinge koppeling en
de interoperabiliteit van de netten moet bevorderen;
(') PB nr. C 65 van 14. 3 . 1992, blz. 4, en PB nr. C 123 van 4. 5.
1994, blz. 1 .

(2) PB nr. C 73 van 15. 3. 1993, blz. 31 .
(3) Advies van het Europees Parlement van 17 november 1993
(PB nr. C 329 van 6. 12. 1993, blz. 150), gemeenschappelijk
standpunt van de Raad van 25 juli 1996 (PB nr. C 315 van 24.
10 . 1996, blz. 18) en besluit van het Europees Parlement van
11 december 1996 (nog niet verschenen in het Publikatie
blad). Besluit van de Raad van 19 december 1996.

(8) Overwegende dat thans verdere maatregelen dienen
te worden genomen om de interne markt voor elek

triciteit tot stand te brengen;

(9) Overwegende dat de elektriciteitsbedrijven in de
interne markt, onverminderd hun openbaredienstverplichtingen, moeten kunnen werken in het
vooruitzicht van een elektriciteitsmarkt met mede

dinging;

( 10) Overwegende dat er momenteel, op grond van struc
turele verschillen in de Lid-Staten, verschillende

systemen voor de regulering van de elektriciteits
sector bestaan ;

(11 ) Overwegende dat er in overeenstemming met het
subsidiariteitsbeginsel algemene beginselen moeten
worden vastgelegd waarmee een kader op Gemeen
schapsniveau wordt geschapen, doch dat de nadere

uitvoering daarvan dient te worden overgelaten aan
de Lid-Staten, zodat iedere Lid-Staat de regeling kan
kiezen die het beste past bij zijn eigen situatie;

(12) Overwegende dat de toegang tot het net, ongeacht de
wijze waarop de bestaande markt is georganiseerd,
mogelijk moet zijn overeenkomstig deze richtlijn en
moet leiden tot economisch gelijkwaardige resultaten
in de Lid-Staten en bijgevolg tot een rechtstreeks
vergelijkbare mate van openstelling van de markten
en tot een rechtstreeks vergelijkbare mate van
toegang tot de elektriciteitsmarkten;

( 13) Overwegende dat het opleggen van openbaredienstverplichtingen voor sommige Lid-Staten nood
zakelijk kan zijn voor het waarborgen van de conti
nuïteit van de voorziening, de bescherming van de
consument en de bescherming van het milieu, welke
aspecten de vrije concurrentie op zich naar hun
mening niet altijd kan waarborgen;
(4) PB nr. L 313 van 13. 11 . 1990 , blz . 30 . Richtlijn laatstelijk ge
wijzigd bij Besluit 95/ 162/EG van de Commissie (PB nr. L
107 van 12. 5. 1995, blz . 53).
(5) PB nr. L 185 van 17. 7. 1990, blz. 16. Richtlijn laatstelijk ge
wijzigd bij Richtlijn 93/ 87/ EEG van de Commissie (PB nr. L
277 van 10 . 11 . 1993, blz. 32).

30. 1 . 97

| NL 1

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

( 14) Overwegende dat planning op lange termijn één van
de middelen kan zijn om die openbare dienstver
plichtingen uit te voeren;

( 15) Overwegende dat in het Verdrag specifieke regels ten
aanzien van beperkingen op het vrije verkeer van

goederen en ten aanzien van de mededinging zijn
vastgelegd;
( 16) Overwegende dat de Lid-Staten krachtens artikel 90,
lid 1 , van het Verdrag met name verplicht zijn die
regels na te leven met betrekking tot de openbare
bedrijven en de ondernemingen waaraan zij bijzon
dere of uitsluitende rechten hebben verleend;

( 17) Overwegende dat de ondernemingen die belast zijn
met het beheer van diensten van algemeen econo
misch belang krachtens artikel 90, lid 2, van het
Verdrag onder specifieke voorwaarden onder die
regels vallen;

( 18) Overwegende dat de tenuitvoerlegging van deze
richtlijn gevolgen zal hebben voor de activiteiten van
dergelijke ondernemingen ;

Nr. L 27/21

van het net in het belang van producent en afnemer
zijn gewaarborgd; dat derhalve een transmissienetbe

heerder dient te worden aangewezen die zorgt voor
de exploitatie, het onderhoud en zo nodig de ontwik
keling van dat net; dat de transmissienetbeheerder op
een objectieve, transparante en niet-discriminerende
wijze te werk dient te gaan;

(26) Overwegende dat de technische regels voor de
werking van de transmissienetten en de directe lijnen
transparant moeten zijn en de interoperabiliteit van
de netten moeten waarborgen;

(27) Overwegende dat er objectieve en niet
discriminerende criteria moeten worden vastgesteld
voor de inschakeling van de centrales;

(28) Overwegende dat uit milieubeschermingsoverwe
gingen voorrang kan worden gegeven aan de
produktie van elektriciteit uit hernieuwbare energie
bronnen ;

(29) Overwegende dat er voor de distributie concessies
kunnen

worden verleend

aan

afnemers

in

een

bepaald gebied en dat er voor de exploitatie, het
onderhoud en eventueel de ontwikkeling van ieder
distributienet een beheerder moet worden aangewe

( 19) Overwegende dat de Lid-Staten, wanneer zij openba
re-dienstverplichtingen aan de ondernemingen in de
elektriciteitssector opleggen, de toepasselijke regels
van het Verdrag, zoals die door het Hof van Justitie
uitgelegd zijn, moeten naleven;

(30) Overwegende dat de transmissiefunctie van verticaal

(20) Overwegende dat bij de totstandbrenging van de

geïntegreerde bedrijven met het oog op de gewenste
transparantie en niet-discriminatie los van de overige

interne markt voor elektriciteit in ruime mate reke

ning dient te worden gehouden met de Gemeen
schapsdoelstelling van economische en sociale
samenhang, met name in sectoren zoals de nationale
of intracommunautaire infrastructuur voor elektrici
teitstransmissie;

(21 ) Overwegende dat Beschikking nr. 1254/96/ EG van
het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 1996
tot opstelling van richtsnoeren voor transeuropese
netwerken in de energiesector (') heeft bijgedragen
tot de ontwikkeling van een geïntegreerde infrastruc
tuur voor de elektriciteitstransmissie;

(22) Overwegende dat daarom gemeenschappelijke regels
dienen te worden vastgesteld voor de elektriciteits
produktie en de exploitatie van de netten voor trans
missie en distributie van elektriciteit;

(23) Overwegende dat de openstelling van de produktie
markt kan plaatsvinden op basis van twee systemen,
de vergunningsprocedure en de aanbestedingsproce
dure, die volgens objectieve, transparante en niet
discriminerende criteria moeten werken ;

(24) Overwegende dat de situatie van zelfopwekkers en
onafhankelijke producenten binnen dat kader in
aanmerking moet worden genomen ;
(25) Overwegende dat elk transmissienet onder centraal
beheer en centrale controle dient te staan , zodat de

veiligheid, de betrouwbaarheid en de doelmatigheid
(') PB nr. L 161 van 29. 6. 1996, blz. 147.

zen ;

activiteiten dient te worden beheerd;

(31 ) Overwegende dat het optreden van een exclusieve
koper gescheiden moet zijn van de produktie- en
distributieactiviteiten van verticaal geïntegreerde
bedrijven en dat de informatiestroom tussen de acti
viteiten van exclusieve koper en die produktie- en
distributieactiviteiten moet worden beperkt;

(32) Overwegende dat in de rekeningen van alle geïnte
greerde elektriciteitsbedrijven naar een zo groot
mogelijke transparantie dient te worden gestreefd,
zodat met name mogelijke misbruiken van een
machtspositie, zoals abnormaal hoge of lage tarieven ,
of discriminerende praktijken bij gelijkwaardige
transacties, kunnen worden onderkend; dat daarom

voor iedere activiteit een afzonderlijke boekhouding
nodig is;

(33) Overwegende dat er verder voor moet worden
gezorgd dat de bevoegde instanties toegang hebben
tot de interne boekhouding van de bedrijven, met
inachtneming van de vertrouwelijkheid;

(34) Overwegende dat er, in verband met de verschei
denheid van structuren en de specifieke kenmerken
van de netten in de Lid-Staten , verschillende keuze

mogelijkheden voor toegang tot het net moeten
komen die volgens objectieve, transparante en niet
discriminerende criteria werken ;

(35) Overwegende dat vergunningen moeten kunnen
worden verleend voor aanleg en gebruik van directe
lijnen;

Nr. L 27/22
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(36) Overwegende dat in vrijwaringsbepalingen en in
procedures voor de beslechting van geschillen dient
te worden voorzien ;

(37) Overwegende dat misbruik van machtspositie en
marktondermijnende
gedragingen
voorkomen
moeten worden ;

(38) Overwegende dat het vanwege het dreigen
bijzondere aanpassingsproblemen in bepaalde
Staten mogelijk moet zijn gebruik te maken
overgangsregelingen of ontheffingen , met name
de werking van kleine geïsoleerde netten ;

van
Lid
van
voor

(39) Overwegende dat deze richtlijn een nieuwe fase van
de liberalisatie vormt; dat er, wanneer zij van kracht
is geworden , toch nog bepaalde belemmeringen met
betrekking tot de handel in elektriciteit tussen de
Lid-Staten zullen blijven bestaan; dat er derhalve in
het licht van de opgedane ervaring voorstellen voor
de verbetering van de werking van de interne elektri
citeitsmarkt kunnen worden gedaan ; dat de
Commissie dus aan de Raad en het Europees Parle
ment verslag moet uitbrengen over de toepassing van
deze richtlijn,
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producent, overeenkomstig de definitie onder a),
die niet uitsluitend aan de economische rangorde
van het koppelnet onderworpen hoeft te zijn;

5. „transmissie": het transport van elektriciteit langs het
hoogspanningskoppelnet met het oog op de levering
ervan aan eindafnemers of distributiemaatschappijen;
6. „distributie": het transport van elektriciteit langs
midden- en laagspanningsdistributienetten met het
oog op de levering aan afnemers;
7. „afnemers": groot- of eindafnemers van elektriciteit en
distributiemaatschappijen ;

8 . „grootafnemer": mits door de Lid-Staten als zodanig
erkend, elke natuurlijke of rechtspersoon die elektri
citeit koopt of verkoopt en niet zorgt voor de functies
transmissie, produktie of distributie binnen of buiten
het net waarop hij aangesloten is;

9 . „eindafnemer": een afnemer die elektriciteit koopt
voor eigen verbruik;

10. „koppellijnen": uitrusting
onderling te koppelen;

om

elektriciteitsnetten

HOOFDSTUK I

11 . „koppelnet": een aantal transmissie- en distributie
netten die door middel van een of meer koppellijnen
met elkaar zijn verbonden;

Werkingssfeer en definities

12. „directe lijn": een elektriciteitslijn ter aanvulling van
het koppelnet;

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bij deze richtlijn worden gemeenschappelijke regels vast
gesteld voor de produktie, de transmissie en de distributie
van elektriciteit. De richtlijn regelt de wijze van organi
satie en de werking van de elektriciteitssector, de toegang
tot de markt, de criteria en procedures die gelden voor de

aanbestedingen, de verlening van vergunningen en de
exploitatie van de netten .

13 . „economische rangorde": een in overeenstemming
met economische criteria aangenomen rangorde van
bronnen voor de levering van elektriciteit;
14. „ondersteunende diensten": alle diensten die nodig
zijn voor het doen werken van een transmissie- of
distributienet;

15. „netgebruiker": elke natuurlijke of rechtspersoon die
als leverancier of verbruiker op een transmissie- of
distributienet is aangesloten;

Artikel 2

16. „levering": de aflevering en/of verkoop van elektrici

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

teit aan afnemers;

1 . „produktie": de produktie van elektriciteit;

2. „producent": een natuurlijke of rechtspersoon die
elektriciteit produceert;

3. „zelfopwekker": een natuurlijke of rechtspersoon die
hoofdzakelijk voor eigen gebruik elektriciteit produ

17. „geïntegreerd elektriciteitsbedrijf": een verticaal of
horizontaal geïntegreerd bedrijf;
18 . „verticaal geïntegreerd elektriciteitsbedrijf": een bedrijf
dat voor twee of meer van de functies produktie,
transmissie en distributie van elektriciteit zorg draagt;

ceert;

4. „onafhankelijke producent":

a) een producent die geen zorg draagt voor de functie
van transmissie en distributie van elektriciteit op

het grondgebied dat wordt bestreken door het net
waarop hij aangesloten is;

b) in Lid-Staten waar geen verticaal geïntegreerde
elektriciteitsbedrijven bestaan en waarin
aanbestedingsprocedure wordt toegepast,

een
een

19. „horizontaal geïntegreerd elektriciteitsbedrijf": een
bedrijf dat zorg draagt voor tenminste één van de
functies produktie voor de verkoop, transmissie en
distributie van elektriciteit, alsmede voor een andere,
niet-elektrische activiteit;

20 . „aanbestedingsprocedure": de procedure waarmee in
geplande nieuwe behoeften en vervangingscapaciteit
wordt voorzien door leveringen uitnieuwe of be
staande produktie-installaties;
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21 . „planning op lange termijn": de planning van de
behoeften aan investeringen in produktie- en trans
missiecapaciteit op lange termijn, teneinde te voldoen
aan de vraag naar elektriciteit van het net en de leve
ring aan de afnemers te verzekeren;

Nr. L 27/23

een mate die strijdig is met het belang van de Gemeen
schap. Het belang van de Gemeenschap omvat onder
meer het mededingen naar de in aanmerking komende
afnemers overeenkomstig deze richtlijn en artikel 90 van
het Verdrag.

22. „exclusieve koper": rechtspersoon die, binnen het net
waarop hij aangesloten is, de verantwoordelijkheid
draagt voor het centrale beheer van het transmissie

HOOFDSTUK III

systeem en/of de gecentraliseerde aan- en verkoop

Produktie

van elektriciteit;

23. „klein geïsoleerd net": ieder net dat in het jaar 1996

Artikel 4

minder dan 2 500 GWh verbruikt en voor minder

dan 5 % van zijn jaarverbruik aan andere netten
gekoppeld is.

Voor de bouw van nieuwe produktie-installaties kunnen

de Lid-Staten kiezen voor een vergunningsstelsel en/of
een aanbestedingsstelsel . De vergunningen en aanbeste

dingen verlopen volgens objectieve, transparante en niet
discriminerende criteria .
HOOFDSTUK II

Artikel 5

Algemene regels voor de organisatie van de sector
Artikel 3

1.
De Lid-Staten dragen er, op basis van hun institutio
nele organisatie en met inachtneming van het subsidiari

teitsbeginsel, zorg voor dat de elektriciteitsbedrijven,
onverminderd lid 2, overeenkomstig de beginselen van
deze richtlijn worden geëxploiteerd, teneinde een elektri
citeitsmarkt met mededinging tot stand te brengen, en zij
onthouden zich, wat rechten en plichten betreft, van
discriminatie tussen die bedrijven. De twee in de artikelen
17 en 18 genoemde mogelijkheden om toegang tot het
net te krijgen moeten leiden tot gelijkwaardige econo
mische resultaten en daardoor tot een rechtstreeks verge
lijkbaar niveau van openstelling van de markten en een
rechtstreeks vergelijkbare mate van toegang tot de elekri
citeitsmarkten .

2. Met volledige inachtneming van de toepasselijke
bepalingen van het Verdrag, met name artikel 90, mogen
de Lid-Staten de elektriciteitsbedrijven openbare
dienstverplichtingen in het algemeen economisch belang
opleggen, die betrekking kunnen hebben op de veilig
heid, met inbegrip van de continuïteit van de voorziening,
regelmaat, kwaliteit en prijs van de leveringen alsmede de
bescherming van het milieu . Deze verplichtingen, die
duidelijk gedefinieerd, transparant, niet-discriminerend en
controleerbaar moeten zijn, alsmede de eventuele herzie
ningen daarvan, worden door de Lid-Staten gepubliceerd
en onverwijld aan de Commissie meegedeeld. Om de
genoemde openbare-dienstverplichringen ten uitvoer te
brengen, kunnen de Lid-Staten die dat wensen een plan
ning op lange termijn invoeren .
3 . De Lid-Staten kunnen besluiten de bepalingen van
de artikelen 5, 6, 17, 18 en 21 niet toe te passen, voor
zover de toepassing van die bepalingen zou verhinderen
dat de elektriciteitsmaatschappijen zich in feite of in

rechte kwijten van de hun in het algemeen belang van de
economie opgelegde verplichtingen en voor zover de
ontwikkeling van het handelsverkeer niet beïnvloed in

1 . Wanneer de Lid-Staten voor het vergunningsstelsel
kiezen, stellen zij de criteria vast voor de verlening van de
bouwvergunningen voor produktie-installaties op hun
grondgebied. Deze criteria kunnen betrekking hebben op:
a) de veiligheid en de bedrijfszekerheid van de elektrici
teitsnetten, de installaties en de bijbehorende uitrus
ting;

b) de bescherming van het milieu;
c) ruimtelijke ordening en locatie;

d) gebruik van gronden met een openbare bestemming;
e) energie-efficiëntie;

f) de aard van de primaire energiebronnen;
g) de bijzondere kenmerken van de aanvrager, zoals tech
nische, economische en financiële capaciteit;
h) de bepalingen van artikel 3 .
2. De uitvoerig omschreven criteria en de procedures
worden gepubliceerd.
3 . De aanvragers moeten op de hoogte worden gesteld
van de redenen voor weigering van een vergunning, die
objectief en niet-discriminerend moeten zijn; zij moeten
op goede gronden rusten, naar behoren gestaafd worden
en ter informatie aan de Commissie worden meegedeeld.
Beroep moet voor de aanvrager mogelijk zijn .
Artikel 6

1 . Wanneer een Lid-Staat voor de aanbestedingsproce
dure kiest, stelt hij, of een door de betrokken Lid-Staat
aangewezen bevoegde instantie, een lijst op van de nieuwe
produktiemiddelen, inclusief de vervangingscapaciteit, op
basis van de in lid 2 bedoelde raming. In die lijst wordt
ook rekening gehouden met de behoeften aan koppellij
nen . De vereiste capaciteit wordt toegewezen door middel
van een aanbestedingsprocedure overeenkomstig dit arti
kel .

Nr. L 27/24
2.
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transmissienetbeheerder

of

een

door

de

betrokken Lid-Staat aangewezen bevoegde autoriteit
maakt en publiceert onder controle van de Staat regelma

tig, doch ten minste om de twee jaar, een raming van de
produktie- en transmissiecapaciteit die op het net kan
worden aangesloten , van behoeften aan koppellijnen met
andere netten en de potentiële transmissiecapaciteit,
alsmede van de vraag naar elektriciteit. Deze raming
bestrijkt een door elke Lid-Staat te bepalen periode .
3.
De aanbestedingsprocedure voor produktiemiddelen
wordt ten minste zes maanden vóór de sluitingsdatum
voor inschrijvingen in het Publikatieblad van de Euro
pese Gemeenschappen bekendgemaakt.

Het bestek wordt ter beschikking gesteld van ieder geïnte
resseerd elektriciteitsbedrijf dat gevestigd is op het grond
gebied van een Lid-Staat, en wel zo dat het voldoende tijd
heeft om in te schrijven .

Het bestek bevat een gedetailleerde beschrijving van de

specificaties van het contract, de procedure die alle
inschrijvers moeten volgen, alsmede een complete lijst
van de criteria die bepalend zijn bij de selectie van de
kandidaten en de gunning. De specificaties kunnen ook
betrekking hebben op de gebieden, bedoeld in artikel 5,
lid 1 .

4. Wanneer de aanbesteding betrekking heeft op de
vereiste produktie-installatie, moeten daarin ook de
inschrijvingen in aanmerking worden genomen met
lange-termijnwaarborgen voor de levering van elektriciteit
uit bestaande produktie-eenheden , mits daarmee bijko
mende behoeften kunnen worden gedekt.

5.
De Lid-Staten wijzen een autoriteit of een openbare
instantie, dan wel een van de elektriciteitsproduktie-,
-transmissie- en -distributieactiviteiten onafhankelijke

particuliere instantie aan, die verantwoordelijk is voor de
organisatie van de aanbestedingsprocedure en het toezicht
en de controle daarop. Die autoriteit of instantie treft de
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de vertrou
welijkheid van de gegevens in de inschrijvingen gewaar

andere netten, om de continuïteit van de voorziening te
waarborgen .

2. De Lid-Staten dragen zorg voor de opstelling en de
bekendmaking van technische voorschriften met de mini
mumeisen voor technisch ontwerp en exploitatie op het
gebied van de aansluiting op het net van produktie
installaties, distributienetten, uitrusting van direct aange
sloten afnemers, koppellijnencircuits en directe lijnen .
Die eisen moeten de interoperabiliteit van de netwerken
garanderen en objectief en niet-discriminerend zijn . Zij

worden aan de Commissie meegedeeld overeenkomstig
artikel 8 van Richtlijn 83/ 189/EEG van de Raad van 28

maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het
gebied van normen en technische voorschriften (').
3 . De netbeheerder heeft tot taak de energiestromen op
het net te beheren, waarbij hij rekening moet houden met
het elektriciteitsverkeer van en naar andere koppelnetten .
Daartoe moet de transmissienetbeheerder zorgen voor een
veilig, betrouwbaar en efficiënt elektriciteitsnet en er in
dit verband op toezien dat de nodige ondersteunende
diensten beschikbaar zijn .
4.

De netbeheerder verschaft de beheerder van een

ander net waaraan zijn net is gekoppeld, voldoende gege
vens om een veilige en efficiënte exploitatie, een gecoör
dineerde ontwikkeling en de interoperabiliteit van het
koppelnet te waarborgen .
5.

De netbeheerder onthoudt zich van iedere vorm van

discriminatie tussen gebruikers of categorieën gebruikers
van het net, met name ten gunste van eigen dochteron
dernemingen of aandeelhouders.
6 . Tenzij het transmissienet reeds onafhankelijk is van
de produktie- en distributieactiviteiten, dient de netbe
heerder, althans op het vlak van het beheer, onafhankelijk
te zijn van de andere, niet met het transmissienet
verbonden activiteiten .

Artikel 8

borgd is.

6.

In de Lid-Staten die gekozen hebben voor de aanbe

stedingsprocedure moeten de zelfopwekkers en de onaf
hankelijke producenten echter een vergunning kunnen
krijgen op basis van objectieve, transparante en niet
discriminerende criteria overeenkomstig de artikelen 4 en
5.

HOOFDSTUK IV

Transmissienetexploitatie
Artikel 7

1.

De Lid-Staten wijzen een netbeheerder aan of

verlangen van de elektriciteitsbedrijven die eigenaar van
transmissienetten zijn, dat zij een netbeheerder aanwijzen,
voor een op grond van doelmatigheid en economisch
evenwicht door de Lid-Staten te bepalen periode, die in
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1.

De transmissienetbeheerder is verantwoordelijk voor

de inschakeling van de stroomproduktie-eenheden in zijn

gebied en voor het gebruik van koppellijnen met andere
netten .

2. Onverminderd de levering van elektriciteit op basis
van contractuele verplichtingen, inclusief die welke voort
vloeien uit de in aanbestedingen vervatte voorwaarden,
geschiedt de inschakeling van de stroomproduktie
eenheden en het gebruik van de koppellijnen op basis
van criteria die door de betrokken Lid-Staat kunnen

worden goedgekeurd, en die objectief moeten zijn,
bekendgemaakt moeten worden en op een niet
discriminerende wijze moeten worden toegepast om een
goede werking van de interne markt voor elektriciteit te

waarborgen. In de criteria wordt rekening gehouden met
de economische rangorde van de elektriciteit uit beschik
bare produktie-eenheden of uit koppellijnoverbrengingen
en met de voor het net geldende technische beperkingen .

een bepaald gebied verantwoordelijk is voor de exploitatie,
het onderhoud en, in voorkomend geval, de ontwikkeling
van het transmissienet en de koppellijnen daarvan naar

(') PB nr. L 109 van 26. 4. 1983, blz. 8 . Richtlijn laatstelijk gewij
zigd bij de Toetredingsakte van 1994.
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De Lid-Staat kan de transmissienetbeheerder ver

plichten, bij het inschakelen van stroomproduktie
eenheden prioriteit te geven aan produktie-installaties die
gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, afval
stoffen of warmte-krachtkoppeling.
4.

Een Lid-Staat kan om redenen van continuïteit van

de voorziening bepalen dat prioriteit wordt gegeven aan
de inschakeling van stroomproduktie-eenheden die
primaire brandstofenergiebronnen uit eigen land gebrui

ken, voor zover het hierbij gaat om hoeveelheden die per
kalenderjaar niet meer bedragen dan 1 5 % van de totale
primaire energie die nodig is voor de produktie van de in
de betrokken Lid-Staat verbruikte elektriciteit.

Nr. L 27/25

gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, afval
stoffen of warmte-krachtkoppeling.
Artikel 12

De distributienetbeheerder eerbiedigt de vertrouwelijkheid
van de commercieel gevoelige gegevens die hem bij de
uitvoering van zijn taak ter kennis komen .
HOOFDSTUK VI

Opstelling van gescheiden rekeningen en transpa
rantie van de rekeningen

Artikel 9

Artikel 13

De transmissienetbeheerder eerbiedigt de vertrouwelijk
heid van de commercieel gevoelige gegevens die hem bij

alsmede de in artikel 20, lid 3, bedoelde instantie voor

de uitvoering van zijn taak ter kennis komen .

De Lid-Staten of de bevoegde instantie die zij aanwijzen,
geschillenregeling hebben toegang tot de boekhouding
van de produktie-, transmissie- en distributiemaatschap
pijen, voor zover de raadpleging daarvan nodig is voor de
door hen uit te voeren controles .

HOOFDSTUK V

Artikel 14

Distributienetexploitatie
Artikel 10

1 . De Lid-Staten kunnen distributiemaatschappijen
verplichten te leveren aan in een bepaald gebied geves
tigde afnemers. Er kan een tariefregeling voor dergelijke
leveringen worden opgesteld, bij voorbeeld om gelijke
behandeling van de betrokken afnemers te waarborgen .
2.
De Lid-Staten wijzen een distributienetbeheerder
aan, of verlangen van de elektriciteitsbedrijven die eige
naar zijn van of verantwoordelijk zijn voor distributienet
ten, dat zij een netbeheerder aanwijzen . De distributienet
beheerder is verplicht in een bepaald gebied het distribu
tienet en de koppellijnen daarvan naar andere netten te

exploiteren, te onderhouden en eventueel te ontwikkelen .

1 . De Lid-Staten zorgen ervoor dat de boekhouding
van elektriciteitsbedrijven overeenkomstig de leden 2 tot
en met 5 van dit artikel wordt gevoerd.
2. Ongeacht hun eigendomsregeling of rechtsvorm
stellen elektriciteitsbedrijven hun jaarrekening op, leggen
haar met het oog op accountantscontrole voor en publi
ceren haar volgens nationale voorschriften inzake de jaar
rekening van kapitaalvennootschappen die zijn vastgesteld
uit hoofde van Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad
van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub
g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van
bepaalde vennootschapsvormen ('). Bedrijven die niet bij
wet verplicht zijn hun jaarrekening te publiceren, dienen
op hun hoofdkantoor een kopie daarvan ter beschikking
van het publiek te houden .
3 . Geïntegreerde elektriciteitsbedrijven voeren intern
een afzonderlijke boekhouding voor de produktie-, de
transmissie -, en de distributieactiviteiten , en in voorko

3 . De Lid-Staten zien erop toe dat de distributienetbe
heerder overeenkomstig de bepalingen van de artikelen
11 en 12 handelt.

Artikel 11

1.

De distributienetbeheerder draagt in zijn gebied, met

inachtneming van het milieu, zorg voor een veilig,
betrouwbaar en efficiënt elektriciteitsdistributienet.

2. Hij discrimineert in geen geval tussen gebruikers of
categorieën gebruikers van het net, met name niet ten
gunste van eigen dochterondernemingen of aandeelhou
ders .

3.

mend geval, op geconsolideerde basis, voor hun andere,
niet-elektrische activiteiten, zoals zij zouden moeten doen
indien die activiteiten door verschillende ondernemingen
werden uitgevoerd, om discriminatie, kruissubsidies en
concurrentievervalsing te voorkomen . Zij publiceren in de
toelichting van de jaarrekening een balans en een winst
en verliesrekening voor elke activiteit.

4. De bedrijven specificeren in de toelichting van de
jaarrekening de regels voor de toerekening van de activa
en passiva en de lasten en baten, die zij bij de opstelling
van de afzonderlijke rekeningen overeenkomstig lid 3
volgen . Die regels mogen slechts in uitzonderlijke
gevallen worden gewijzigd. Zulke wijzigingen moeten in
de toelichting worden vermeld en naar behoren worden
gemotiveerd.

De Lid-Staat kan de distributienetbeheerder ver

plichten bij het inschakelen van stroomproduktie
eenheden prioriteit te geven aan produktie-installaties die

(') PB nr. L 222 van 14. 8 . 1978, blz. 11 . Richtlijn laatstelijk ge
wijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.
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5. De bedrijven specificeren in de toelichting van de
jaarrekening transacties van een zeker belang met
verbonden ondernemingen in de zin van artikel 41 van
Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni

1983 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het
Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening ('), of
met geassocieerde ondernemingen in de zin van artikel
33, lid 1 , van de richtlijn , of met bedrijven die eigendom
van dezelfde aandeelhouders zijn .
Artikel 15

1.

De Lid-Staten die een verticaal geïntegreerd elektri

elektriciteitsbedrijf

als

exclusieve

3 . Om de transparantie te bevorderen en de onderhan
delingen over de toegang tot het net te vergemakkelijken
moeten de netbeheerders in het eerste jaar na de toepas
sing van deze richtlijn indicatieve prijzenmarges voor het
gebruik van het transmissie- en het distributienet bekend
maken . In de volgende jaren moeten de bekendgemaakte
indicatieve prijzen zoveel mogelijk gebaseerd zijn op het
gemiddelde van de prijzen die in de voorgaande periode
van twaalf maanden via onderhandelingen tot stand zijn
gekomen .
4.

citeitsbedrijf of een gedeelte van een verticaal geïntegreerd
koper

aanwijzen,

bepalen dat het optreden van de exclusieve koper
gescheiden moet zijn van de produktie- en distributieacti
viteiten van het geïntegreerde bedrijf.

teiten geen informatiestromen bestaan, behoudens de

De

Lid-Staten

kunnen

tevens

kiezen

voor

een

systeem van gereguleerde toegang tot het net; daarin
krijgen de in aanmerking komende afnemers op basis van
de gepubliceerde tarieven voor het gebruik van het
transmissie- en het distributienet een recht van toegang
tot het net dat ten minste gelijkwaardig is met dat van de
andere toegangssystemen , bedoeld in dit hoofdstuk.
5.

2. De Lid-Staten zorgen ervoor dat er tussen de activi
teiten van verticaal geïntegreerde elektriciteitsbedrijven als
exclusieve koper en hun produktie- en distributieactivi
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De betrokken transmissie - of distributienetbeheerder

kan de toegang weigeren wanneer hij niet over de nodige
capaciteit beschikt. De weigering moet naar behoren met
redenen worden omkleed, waarbij met name artikel 3 in
acht wordt genomen .

informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan de
verantwoordelijkheden van exclusieve koper.
Artikel 18

HOOFDSTUK VII

Organisatie van de toegang tot het net

1 . In het geval van het systeem van de exclusieve koper
wijzen de Lid-Staten een rechtspersoon aan als exclusieve
koper binnen het gebied dat onder de netbeheerder valt.
De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen opdat:

i) een niet-discriminerend tarief voor het gebruik van
Artikel 16

Voor de organisatie van de toegang tot het net kunnen de
Lid-Staten kiezen voor het in artikel 17 en/of het in

artikel 18 bedoelde systeem . Die systemen worden
beheerd volgens objectieve, transparante en niet
discriminerende criteria .

Artikel 17

1.

Bij toegang tot het net via onderhandelingen nemen

de Lid-Staten de nodige maatregelen opdat elektriciteits

producenten en, voor zover de Lid-Staten het bestaan

daarvan toestaan, bedrijven die elektriciteit leveren en in

aanmerking komende afnemers binnen en buiten het
door het net bestreken grondgebied, kunnen onderhan
delen over toegang tot het net met het oog op het sluiten
van leveringscontracten op basis van vrijwillige commer
ciële overeenkomsten .

2.

Wanneer de in aanmerking komende afnemer wordt

aangesloten op het distributienet, moet over de toegang

het transmissie- en het distributienet wordt bekendge
maakt;

ii) de in aanmerking komende afnemers vrij zijn leve
ringscontracten ter dekking van hun eigen behoefte te
sluiten met producenten en, voor zover de Lid-Staten
het bestaan daarvan toestaan, bedrijven die elektriciteit
leveren buiten het door het net bestreken gebied;

iii) de in aanmerking komende afnemers vrij zijn leve
ringscontracten ter dekking van hun eigen behoefte te
sluiten met producenten binnen het door het net
bestreken gebied;

iv) de onafhankelijke producenten met de transmissienet
en de distributienetbeheerders onderhandelen over

toegang tot het net met het oog op de sluiting van
leveringscontracten met in aanmerking komende
afnemers buiten het net, op basis van een vrijwillige
commerciële overeenkomst.

2. De exclusieve koper kan verplicht worden elektrici
teit, waarvoor een contract is gesloten tussen een in

tot het net worden onderhandeld met de betrokken distri
butienetbeheerder en, indien nodig, met de betrokken

aanmerking komende afnemer en een producent binnen

transmissienetbeheerder.

voor een prijs die gelijk is aan de door de exclusieve
koper aan de in aanmerking komende afnemers aange
boden verkoopprijs, verminderd met de prijs van het in
lid 1 , onder i), bedoelde bekendgemaakte tarief.

(') PB nr. L 193 van 18. 7. 1983, blz. 1 . Richtlijn laatstelijk gewij
zigd bij de Toetredingsakte van 1994.

of buiten het door het net bestreken gebied, te kopen
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3 . Wanneer de exclusieve koper niet aan de in lid 2
bedoelde aankoopverplichting is onderworpen, nemen de
Lid-Staten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat
de in lid 1 , onder ii) en iii), bedoelde leveringscontracten
uitgevoerd worden via toegang tot het net op basis van het
in lid 1 , onder i), bedoelde bekendgemaakte tarief, dan
wel via onderhandelde toegang tot het net onder de voor
waarden van artikel 17. In dit laatste geval is de exclusieve
koper niet verplicht een niet-discriminerend tarief voor
het gebruik van het transmissie- en het distributienet
bekend te maken .

4. De exclusieve koper kan de toegang tot het net
weigeren en kan weigeren elektriciteit van de in aanmer
king komende afnemers te kopen wanneer hij niet over
de nodige transmissie- of distributiecapaciteit beschikt.
De weigering moet naar behoren met redenen worden
omkleed waarbij met name artikel 3 in acht wordt geno
men .

Nr. L 27/27

De distributiemaatschappijen hebben, voor zover zij niet
reeds uit hoofde van dit lid als in aanmerking komende
afnemer zijn aangemerkt, rechtsbevoegdheid om op de in
de artikelen 17 en 18 genoemde voorwaarden contracten
af te sluiten voor de hoeveelheid elektriciteit die door hun

binnen hun distributienet als in aanmerking komende
aangemerkte afnemers wordt verbruikt, ten einde deze
afnemers te bevoorraden .

4. De Lid-Staten maken vóór 31 januari van elk jaar de
criteria bekend voor het bepalen van de in aanmerking
komende afnemers die op de in de artikelen 17 en 18
genoemde voorwaarden contracten kunnen afsluiten . Die
gegevens worden, samen met alle andere informatie die
nodig is om de verwezenlijking van de in lid 1 bedoelde

marktopenstelling te staven, aan de Commissie toege
zonden met het oog op bekendmaking in het Publikatie

blad van de Europese Gemeenschappen. De Commissie
kan een Lid-Staat verzoeken zijn opgaven, als bedoeld in
lid 3, te wijzigen , indien zij een juiste toepassing van deze
richtlijn inzake de goede werking van de interne elektrici
teitsmarkt verhinderen . Indien de betrokken Lid-Staat

Artikel 19

niet binnen een termijn van drie maanden gehoor geeft
aan dit verzoek, wordt een definitief besluit genomen in

1 . De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om
hun elektriciteitsmarkten open te stellen, zodat op de
voorwaarden van de artikelen 17 en 18 ten minste tot een

niveau van betekenis contracten kunnen worden gesloten;
dat niveau wordt aan de Commissie meegedeeld .

overeenstemming met procedure I van artikel 2 van

Besluit 87/373/EEG van de Raad van 13 juli 1987 tot
vaststelling van de voorwaarden die gelden voor de uitoe
fening van aan de Commissie verleende uitvoeringsbe
voegdheden (').

Het aandeel van de nationale markt wordt berekend op

5.

basis van het communautaire aandeel van de elektriciteit
die verbruikt wordt door eindverbruikers die méér dan 40

openstellen van de elektriciteitsmarkten gedurende de

GWh per jaar verbruiken (op basis van het verbruik op de
locatie en met inbegrip van zelfopwekking).

Het gemiddelde communautaire aandeel wordt door de
Commissie berekend op basis van de gegevens die haar
door de Lid-Staten regelmatig worden verstrekt. De
Commissie maakt dit gemiddelde communautaire
aandeel, dat de mate van marktopenstelling bepaalt, vóór
1 november van elk jaar bekend in het Publikatieblad

van de Europese Gemeenschappen, met alle gegevens die
nodig zijn om de berekeningswijze te verduidelijken .
2.

Het in lid 1 bedoelde aandeel van de nationale

markt neemt gedurende een periode van zes jaar geleide
lijk toe . Deze toename wordt berekend door de in lid 1
genoemde communautaire verbruiksdrempel van 40 GWh
drie jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn tot een
jaarlijks elektriciteitsverbruik van 20 GWh en zes jaar na
de inwerkingtreding van deze richtlijn tot een jaarlijks
elektriciteitsverbruik van 9 GWh te verlagen .
3 . De Lid-Staten geven aan welke afnemers binnen
hun grondgebied de in de leden 1 en 2 bedoelde
aandelen vertegenwoordigen en de wettelijke bevoegdheid
hebben om in overeenstemming met de artikelen 17 en
18 elektriciteit af te nemen , met dien verstande dat alle

eindverbruikers die meer dan

100 GWh

per jaar

verbruiken (op basis van het verbruik op de locatie en met
inbegrip van zelfopwekking) in bovengenoemde categorie
moeten worden opgenomen .

Teneinde een verstoring van het evenwicht bij het

periode bedoeld in artikel 26 te voorkomen :

a) mogen contracten voor de levering van elektriciteit op
de in de artikelen 17 en 18 genoemde voorwaarden
met een in aanmerking komende afnemer in het net
van een andere Lid-Staat niet worden verboden indien
de betrokken afnemer in beide netten als een in

aanmerking komende afnemer wordt aangemerkt;
b) kan de Commissie, in gevallen waarin transacties als
bedoeld onder a), worden geweigerd omdat de
betrokken afnemer slechts in één van beide netten als

in aanmerking komende afnemer wordt aangemerkt,
rekening houdend met de marktsituatie en het
gemeenschappellijke belang, de partij die tot die

weigering heeft besloten , verplichten om de gevraagde
elektriciteitslevering uit te voeren op verzoek van de
Lid-Staat waar de in aanmerking komende afnemer is
gevestigd .
Parallel met de procedure en het tijdschema van artikel
26 en uiterlijk halverwege de in dat artikel genoemde
periode toetst de Commissie de toepassing van de eerste
alinea, onder b), op basis van de marktontwikkelingen,
rekening houdend met het gemeenschappelijke belang.
De Commissie beoordeelt de situatie aan de hand van de

ervaringen en brengt verslag uit over een eventuele
verstoring van het evenwicht bij de openstelling van de
elektriciteitsmarkten met betrekking tot deze alinea.
(') PB nr. L 197 van 18 . 7. 1987, blz. 33
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sluiten van een leveringscontract overeenkomstig de arti
kelen 17 en 18 onverlet.

1.

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen opdat:

i) onafhankelijke producenten en zelfopwekkers kunnen
onderhandelen over toegang tot het net met het oog
op de bevoorrading van de in dezelfde of een andere
Lid-Staat gevestigde eigen vestigingen en dochteron
dernemingen via het koppelnet;
ii) de producenten buiten het door het net bestreken
grondgebied na een aanbesteding voor nieuwe produk
tie-installaties een leveringscontract kunnen sluiten, en
voor de uitvoering van dat contract toegang hebben tot
het net.

2.
De Lid-Staten zien erop toe dat de partijen te goeder
trouw onderhandelen en dat geen enkele partij van haar
onderhandelingspositie misbruik maakt en de goede
afloop van de onderhandelingen belemmert.

4. De Lid-Staten kunnen de vergunning voor de aanleg
van een directe lijn afhankelijk stellen van een weigering
van toegang tot het net op basis van — naar gelang van
het geval — artikel 1 7, lid 5, of artikel 1 8, lid 4, dan wel

de inleiding van een geschillenbeslechtingsprocedure
overeenkomstig artikel 20 .

5. De Lid-Staten kunnen de vergunning voor een
directe lijn weigeren indien de verlening van een derge
lijke vergunning de bepalingen van artikel 3 zou door
kruisen . De weigering moet naar behoren met redenen
worden omkleed .

Artikel 22

3.
De Lid-Staten wijzen een van de partijen onafhan
kelijke bevoegde instantie aan die geschillen met betrek
king tot de betrokken contracten en onderhandelingen

De Lid-Staten creëren passende en doelmatige mecha
nismen voor regulering, controle en transparantie,
teneinde misbruik van machtsposities, met name ten
nadele van de verbruiker, en marktondermijnende prak
tijken te voorkomen . Die mechanismen houden rekening
met de bepalingen van het Verdrag, in het bijzonder

moet

artikel 86 .

beslechten .

Deze

instantie

moet

met

name

geschillen beslechten die betrekking hebben op contrac
ten, onderhandelingen en weigering van toegang of
aankoop.

HOOFDSTUK VIII

4. In geval van een grensoverschrijdend geschil is tot
beslechting bevoegd de instantie waaronder het net van
de exclusieve koper of van de netbeheerder die het
gebruik of de toegang tot het net weigert, ressorteert.
5. Een beroep op die instantie doet geen afbreuk aan
de uitoefening van de beroepsmogelijkheden van het
Gemeenschapsrecht.

Slotbepalingen
Artikel 23

Bij een plotselinge crisis op de energiemarkt en wanneer
de fysieke veiligheid van personen, de veiligheid of
betrouwbaarheid van apparatuur of installaties of de inte
griteit van een net wordt bedreigd, kan een Lid-Staat
tijdelijk de nodige beschermingsmaatregelen treffen.

Artikel 21

1 . De Lid-Staten nemen volgens de systemen en
rechten van de artikelen 17 en 18 de nodige maatregelen
om het mogelijk te maken dat:

— alle op hun grondgebied gevestigde elektriciteitprodu
centen en bedrijven die elektriciteit leveren, voor
zover de Lid-Staten het bestaan daarvan toestaan , hun

eigen vestigingen, dochterondernemingen en in
aanmerking komende afnemers via een directe lijn
kunnen bevoorraden ;

Die maatregelen moeten zo weinig mogelijk verstoringen
in de werking van de interne markt teweegbrengen en
mogen niet verder reiken dan strikt noodzakelijk is om de
plotseling opgetreden moeilijkheden te overwinnen .
De betrokken Lid-Staat stelt de overige Lid-Staten en de
Commissie onverwijld van die maatregelen in kennis; de
Commissie kan besluiten dat de betrokken Lid-Staat de

maatregelen dient aan te passen of in te trekken , voor
zover zij de concurrentie zodaning verstoren en het
handelsverkeer dermate ongunstig beïnvloeden , dat dit
strijdig is met het gemeenschappelijk belang.

— elke in aanmerking komende afnemer die op hun

grondgebied gevestigd is, via een directe lijn kan
worden bevoorraad door een producent en door een

bedrijf dat elektriciteit levert, voor zover de Lid-Staten
het bestaan daarvan toestaan .

2.

De Lid-Staten stellen criteria vast voor de toeken

ning van vergunningen voor de aanleg van directe lijnen
op hun grondgebied. Die criteria moeten objectief en
niet-discriminerend zijn .

Artikel 24

1 . De Lid-Staten waar de vóór de inwerkingtreding van
deze richtlijn verleende vergunningen verplichtingen of
garanties inzake werking inhouden die eventueel niet
kunnen worden nagekomen vanwege de bepalingen van
deze richtlijn , kunnen verzoeken in aanmerking te komen
voor een overgangsregeling, die hun door de Commissie
kan worden toegekend, waarbij onder andere de omvang
van het betrokken net alsmede het niveau van koppeling

3. De mogelijkheid van bevoorrading via een directe
lijn als bedoeld in lid 1 laat de mogelijkheid tot het

van het net en de structuur van de elektriciteitsindustrie

in aanmerking worden genomen . De Commissie stelt de

30 . 1 . 97

NL I

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Lid-Staten van dergelijke verzoeken in kennis alvorens
een besluit te nemen, en houdt daarbij rekening met de
eerbiediging van de vertrouwelijkheid. De besluiten
worden in het Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen bekendgemaakt.
2.
De overgangsregeling is van beperkte duur en
gebonden aan de datum waarop de in lid 1 bedoelde
verplichtingen of garanties verstrijken . De overgangsrege
ling kan betrekking hebben op ontheffingen van de
hoofdstukken IV, VI en VII van deze richtlijn . Aanvragen
om een overgangsregeling moeten uiterlijk een jaar na de
inwerkingtreding van deze richtlijn door de Lid-Staten
aan de Commissie worden toegezonden .

3 . De Lid-Staten die na de inwerkingtreding van deze
richtlijn kunnen aantonen dat er zich wezenlijke
problemen voordoen voor de werking van hun kleine
geïsoleerde netten , kunnen om ontheffingen van de
desbetreffende bepalingen van de hoofdstukken IV, V, VI
en VII vragen die de Commissie hun kan verlenen . De
Commissie stelt de Lid-Staten van dergelijke verzoeken in
kennis alvorens een besluit te nemen , en houdt daarbij
rekening met de eerbiediging van de vertrouwelijkheid .
De besluiten worden bekendgemaakt in het Publikatie
blad van de Europese Gemeenschappen. Dit lid is ook van
toepassing op Luxemburg.
Artikel 25

1.
De Commissie legt voor het eind van het eerste jaar
na de inwerkingtreding van deze richtlijn aan de Raad en
aan het Europees Parlement een rapport voor over de
harmonisatiebehoeften die niet in verband staan met de

bepalingen van deze richtlijn . Zo nodig doet zij dat
rapport vergezeld gaan van de harmonisatievoorstellen die
nodig zijn voor de goede werking van de interne elektrici

Nr. L 27/29

zodat het Europees Parlement en de Raad in het licht van

de opgedane ervaring te gelegener tijd de mogelijkheid
van een verdere openstelling van de markt kunnen beoor

delen, die negen jaar na de inwerkingtreding van deze
richtlijn effectief zou worden, in aanmerking genomen
dat de beide in de artikelen 17 en 18 genoemde systemen
naast elkaar bestaan .

Artikel 27

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om

uiterlijk 19 februari 1999 aan deze richtlijn te voldoen. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .
2.
België, Griekenland en Ierland kunnen in verband
met de specifieke, technische kenmerken van hun elektri

citeitssystemen een aanvullend uitstel van respectievelijk
één jaar, twee jaren en één jaar krijgen voor de toepassing
van de verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn .
Wanneer deze Lid-Staten gebruik willen maken van deze
optie, stellen zij de Commissie daarvan in kennis .
3 . Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen,
wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of

wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van de bepalingen . De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de Lid-Staten .
Artikel 28

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 29

teitsmarkt.

2.
De Raad en het Europees Parlement spreken zich
over die voorstellen uit binnen twee jaar na de indiening.
Artikel 26

De Commissie toetst de toepassing van deze richtlijn en
dient een verslag in over de ervaring die is opgedaan met
de werking van de interne markt voor elektriciteit en de
toepassing van de in artikel 3 bedoelde algemene regels,

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 19 december 1996 .

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter

K. HANSCH

S. BARRETT
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RICHTLIJN 97/3/EG VAN DE RAAD
van 20 januari 1997

tot wijziging van Richtlijn 77/93/EEG betreffende de beschermende maatregelen

tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor
planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

besmetting door uit een derde land of een ander gebied
van de Gemeenschap binnengebrachte schadelijke orga
nismen tegen te gaan en zo nodig besmettingen uit te

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

herstellen ;

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende dat voor de vaststelling van de wijze waarop
de financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té O,

roeien en, indien mogelijk, de aangerichte schade te

verleend in een versnelde procedure dient te worden
voorzien ;

Overwegende dat de Raad bij Richtlijn 77/93/EEG (4)
beschermende maatregelen heeft vastgesteld tegen het
binnenbrengen en verspreiden in de Gemeenschap van
voor planten of voor plantaardige producten schadelijke
organismen; dat bescherming van de gewassen tegen

betreffende de mogelijke oorzaken van het binnen
brengen van de betrokken schadelijke organismen;

dergelijke organismen beslist noodzakelijk is om de
productiviteit in de landbouw te verhogen, hetgeen een
van de doelstellingen van het gemeenschappelijk land

Overwegende dat de Commissie met name moet toezien
op de nauwgezette toepassing van de communautaire
regeling op fytosanitair gebied;

bouwbeleid is;

Overwegende dat de voltooiing van de interne markt tot

gevolg had dat de bij Richtlijn 77/93/EEG vastgestelde
communautaire regeling op fytosanitair gebied voor de
Gemeenschap als gebied zonder binnengrenzen geldt;

Overwegende dat moet worden gewaarborgd dat de
Commissie in kennis wordt gesteld van alle gegevens

Overwegende dat, indien blijkt dat het binnenbrengen
van schadelijke organismen aan gebrekkige onderzoeken
of inspecties toe te schrijven is, de communautaire wetge
ving, rekening houdend met bepaalde specifieke maatre
gelen, van toepassing is wat de consequenties betreft,

Overwegende dat er verscheidene maatregelen genomen
zijn voor een doeltreffender toepassing van de fytosani
taire regeling van de Gemeenschap in het kader van de
interne

markt, die

bedoeld

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

is om de verschillende

gebieden van de Gemeenschap (Lid-Staten, regionale of
lokale eenheden alsmede de individuele plantenkweker)
te beschermen tegen schade tengevolge van het binnen
brengen van schadelijke organismen;
Overwegende dat er bovendien een regeling voor finan
ciële bijdragen van de Gemeenschap moet worden inge
steld om op communautair niveau de kosten te verdelen
die verbonden kunnen zijn aan mogelijk nog overblij
vende risico's bij toepassing van de communautaire rege
ling op fytosanitair gebied in het handelsverkeer;

Artikel 1

Richtlijn 77/93/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1 . in artikel 12 wordt het volgende lid ingevoegd:
„6 bis.

De Gemeenschap verleent de Lid-Staten een

financiële bijdrage met het oog op de versterking van
de controle-infrastructuur, voor zover het gaat om fyto
sanitaire controles die worden verricht overeenkomstig
het bepaalde in lid 6, vierde alinea .

Overwegende dat er een financiële bijdrage van de
Gemeenschap nodig is voor de verbetering van de infra
structuur voor fytosanitaire inspectie aan de buiten
grenzen van de Gemeenschap om besmetting door scha
delijke organismen uit derde landen te voorkomen;

Deze bijdrage dient ter verbetering van de uitrusting
van niet op de plaats van bestemming gevestigde
controleposten wat betreft apparatuur en installaties die
nodig zijn voor controle en onderzoek en eventueel
voor de in lid 8 bedoelde maatregelen, boven het

Overwegende dat de regeling ook zou moeten voorzien in
adequate bijdragen in bepaalde uitgaven voor specifieke
maatregelen die de Lid-Staten hebben vastgesteld om

minimumvoorwaarden die in de uitvoeringsbepalingen
zijn voorgeschreven op grond van lid 6, vierde alinea.

(') PB nr. C 31 van 9. 2. 1990, blz. 8, en
PB nr. C 205 van 6. 8 . 1991 , blz . 16.

(2) PB nr. C 106 van 22. 4. 1991 , blz. 36, en
PB nr. C 255 van 20 . 9 . 1993, blz. 242.

(3) PB nr. C 201 van 26. 7. 1993, blz. 31 .
(4) PB nr. L 26 van 31 . 1 . 1977, blz. 20. Richtlijn laatstelijk gewij
zigd bij Richtlijn 96/78/EG van de Commissie (PB nr. L 321
van 12. 12. 1996, blz. 20).

niveau dat reeds bereikt is doordat voldaan is aan de

De Commissie stelt de opneming in de algemene
begroting van de Europese Gemeenschappen voor van
daartoe benodigde kredieten .
Binnen de grenzen van de voor deze doeleinden
beschikbare kredieten, dekt de bijdrage van de
Gemeenschap tot 50 % van de uitgaven die recht
streeks met de verbetering van apparatuur en installa
ties verband houden .
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De details worden volgens de procedure van artikel 1 6
bis vastgesteld bij een toepassingsverordening.

Over de toekenning en het bedrag van de financiële
bijdrage van de Gemeenschap wordt besloten volgens
dezelfde procedure in het licht van de gegevens en
documenten die de betrokken Lid-Staat verstrekt heeft
en eventueel van de resultaten van onderzoeken die

onder verantwoordelijkheid van de Commissie door de

in artikel 19 bis bedoelde deskundigen zijn uitgevoerd,
alsmede rekening houdend met de voor de betrokken
doeleinden beschikbare kredieten .";

2. de volgende artikelen worden ingevoegd:
„Artikel 19 ter

Indien vastgesteld of vermoed wordt dat een schadelijk
organisme in de Gemeenschap is binnengebracht of
zich daar verspreidt, kunnen de Lid-Staten overeen

komstig de artikelen 19 quater en 19 quinquies in
aanmerking komen voor een financiële bijdrage „fyto
sanitaire bestrijdingsmaatregelen" van de Gemeenschap
voor de dekking van de uitgaven die rechtstreeks voort
vloeien uit de noodzakelijke maatregelen die zijn
getroffen of die worden overwogen met het oog op de
bestrijding van dat schadelijke organisme om het uit te
roeien of, als dat niet mogelijk is, de verspreiding ervan
tegen te gaan . De Commissie stelt de opneming in de
algemene begroting van de Europese Gemeenschappen
voor van daartoe benodigde kredieten .
Artikel 19 quater
1 . Aan de betrokken Lid-Staat kan, op zijn verzoek,
de in artikel 19 ter bedoelde financiële bijdrage van de
Gemeenschap worden toegekend, wanneer vastgesteld
is dat het al dan niet in de bijlagen I en II genoemde
schadelijke organisme in kwestie :

— vermeld is in een kennisgeving welke overeenkom
stig artikel 1 5, lid 1 of lid 2, onder a), gedaan is, en

— een acuut gevaar betekent voor de gehele
Gemeenschap of een gedeelte daarvan, doordat het
voorkomt in een gebied waar, hetzij de aanwezig
heid van dit organisme tot op dat moment niet
bekend was, hetzij dit organisme uitgeroeid is of
wordt, en

— via partijen planten, plantaardige producten of

Nr. L 27/31

— planten , plantaardige producten en ander mate

riaal waaruit de partij(en) bestaat (bestaan)
waarmee het schadelijke organisme in het
betrokken gebied is binnengebracht en waarvan
vastgesteld is of vermoed wordt dat zij besmet
zijn,

— planten, plantaardige producten en ander mate
riaal waarvan vastgesteld is of vermoed wordt

dat zij door het binnengebrachte schadelijke
organisme besmet zijn omdat zij uit planten
van de betrokken partij(en) zijn verkregen of
zich in de nabijheid van planten, plantaardige
producten of ander materiaal van die partij(en)
of daaruit verkregen planten hebben bevonden,

— substraten en bedrijfsterreinen waarvan vastge
steld is of vermoed wordt dat zij door het
betrokken schadelijke organisme besmet zijn,
— materialen die gebruikt zijn voor de productie,
de onmiddellijke of de eindverpakking en de
osplag, alsmede de lokalen voor opslag of
onmiddellijke verpakking, en de vervoermid
delen die in aanraking zijn geweest met de
planten, plantaardige producten of ander mate
riaal als hierboven bedoeld,

— inspecties of tests die door een officiële instantie of
op verzoek van een officiële instantie zijn uitge
voerd om na te gaan of en in welke mate er sprake
is van besmetting door het binnengebrachte scha
delijke organisme ,

— verbod of beperking ten aanzien van het gebruik
van substraten , cultuurgrond, of lokalen, planten,
plantaardige producten of ander materiaal anders
dan de materialen van de betrokken partij(en) of de
daaruit verkregen materialen, indien dit verbod of
deze beperking berust op officiële beslissingen over
de fytosanitaire risico's in verband met het binnen
gebrachte schadelijke organisme .
3 . Als uitgaven in rechtstreeks verband met de in
lid 2 bedoelde noodzakelijke maatregelen worden
beschouwd betalingen uit overheidskredieten :

— ter dekking van de volledige of gedeeltelijke kosten
van de in lid 2, eerste en tweede streepje, bedoelde
maatregelen, met uitzondering van de kosten in
verband met de normale werking van de betrokken
officiële verantwoordelijke instantie, of

ander materiaal uit een derde land of uit een ander

gebied van de Gemeenschap dit gebied binnenge
bracht is .

— ter volledige of gedeeltelijke compensatie van de
andere financiële verliezen dan de winstderving die
rechtstreeks verband houden met een of meer

2.

Als noodzakelijke maatregelen in de zin van

maatregelen als bedoeld in lid 2, derde streepje .

artikel 19 ter worden beschouwd:

— destructie, ontsmetting, uitroeiing van ongedierte,
sterilisatie, reiniging of elke andere behandeling die
door een officiële instantie of op verzoek van een
officiële instantie wordt uitgevoerd ten aanzien van :

In afwijking van de bepalingen van de eerste alinea,
tweede streepje, kan volgens de procedure van
artikel 16 bis in een toepassingsverordening worden
gespecificeerd in welke gevallen een compensatie voor
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de winstderving beschouwd wordt als uitgave die recht
streeks verband houdt met de noodzakelijke maatrege
len, behoudens inachtneming van de in lid 5 in dit
verband gespecificeerde voorwaarden, alsook de tijdsli
mieten die in die gevallen van toepassing zijn, met een
maximum van drie jaar.
4.

Onverminderd het bepaalde in artikel 15 dient de

betrokken Lid-Staat, om de financiële bijdrage van de
Gemeenschap te kunnen genieten, vóór het eind van
het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het scha
delijke organisme werd ontdekt, het verzoek bij de
Commissie in en stelt hij de Commissie en overige
Lid-Staten onmiddellijk in kennis van :
— de referentie van de kennisgeving bedoeld in lid 1 ,
eerste streepje,

— de aard en de verbreiding van het schadelijke orga
nisme bedoeld in artikel 19 ter, alsmede van het

tijdstip, de plaats en de wijze waarop het ontdekt is,
— de gegevens van de partijen bedoeld in lid 1 , derde
streepje, waarmee het schadelijke organisme
binnengebracht is,

— de noodzakelijke maatregelen die zijn genomen of
worden overwogen waarvoor om een financiële
bijdrage van de Gemeenschap wordt verzocht, en
van het tijdschema van deze maatregelen, alsmede

— de verkregen resultaten en van de werkelijke of
geraamde kosten van de verrichte of te verrichten
uitgaven en van het gedeelte daarvan dat is of moet
worden betaald uit overheidskredieten die de Lid

Staat voor de uitvoering van die noodzakelijke
maatregelen heeft uitgetrokken .
Wanneer het schadelijke organisme eerder is ontdekt
dan de inwerkingtreding van dit artikel, wordt laatstge
noemde datum beschouwd als de datum van ontdek

king in de zin van de leden 4 en 5, op voorwaarde dat
de werkelijke datum van ontdekking niet vóór
1 januari 1995 ligt. Deze bepaling geldt echter niet
met betrekking tot de compensatie van winstderving,
bedoeld in lid 3, tweede alinea, behalve in uitzonder

lijke gevallen, onder de voorwaarden van de toepas
singsverordening als bedoeld in lid 3, bij winstderving
die zich daarna voordoet.
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bedoelde gevaar en met de voor deze doeleinden
beschikbare kredieten .

Binnen de grenzen van de voor deze doeleinden

beschikbare kredieten, dekt de financiële bijdrage van
de Gemeenschap tot 50 % , en in geval van compen
satie voor winstderving als bedoeld in lid 3, tweede
alinea, tot 25 % , van de uitgaven die rechtstreeks met

de in lid 2 bedoelde noodzakelijke maatregelen
verband houden, voor zover deze binnen twee jaar na
de datum van ontdekking van het schadelijke orga
nisme bedoeld in artikel 19 quater zijn genomen of
voor die periode worden overwogen .

Deze periode kan volgens dezelfde procedure worden
verlengd indien uit de situatie kan worden afgeleid dat
het doel van de maatregelen binnen een redelijke extra
termijn bereikt zal worden . De financiële bijdrage van
de Gemeenschap zal in de betrokken jaren degressief
zijn .

Indien de Lid-Staat de volgens lid 4, derde streepje,
vereiste informatie over de identiteit van de partijen
niet kan verstrekken, deelt hij mee waar het schadelijke
organisme vermoedelijk vandaan komt en waarom de
partijen niet geïdentificeerd konden worden . Over de

financiële bijdrage kan volgens dezelfde procedure
worden beslist in het licht van de resultaten van de

evaluatie van deze inlichtingen .

De wijze van toepassing van lid 5 wordt volgens de
procedure van artikel 16 bis in een toepassingsverorde
ning vastgesteld.
6. Rekening houdend met de ontwikkeling van de
situatie in de Gemeenschap, kan volgens de procedure
van artikel 16 bis of 17 worden besloten dat andere

acties ten uitvoer zullen worden gelegd of dat voor
door de betrokken Lid-Staat getroffen of overwogen
maatregelen bepaalde aanvullende eisen of voor
waarden worden gesteld, indien die noodzakelijk zijn
voor de verwezenlijking van de beoogde doelstellingen .
Over de toekenning van de financiële bijdrage van de
Gemeenschap in verband met die andere acties, eisen
of voorwaarden wordt volgens dezelfde procedure
besloten . Binnen de grenzen van de voor deze
doeleinden beschikbare kredieten, dekt de financiële

bijdrage van de Gemeenschap tot 50 % van de
uitgaven die rechtstreeks met die andere acties, eisen of
voorwaarden verband houden .

5.

Onverminderd artikel 19 quinquies, wordt over

de toekenning en het bedrag van de financiële bijdrage
van de Gemeenschap besloten volgens de procedure
van artikel 1 6 bis in het licht van de gegevens en docu
menten die de betrokken Lid-Staat volgens het

bepaalde in lid 4 verstrekt heeft en eventueel van de
resultaten van de onderzoeken die onder verantwoor

delijkheid van de Commissie door de in artikel 19 bis
bedoelde deskundigen zijn uitgevoerd uit hoofde van

Wanneer die andere acties, eisen of voorwaarden

hoofdzakelijk gericht zijn op de bescherming van
andere delen van het grondgebied van de Gemeen
schap dan dat van de betrokken Lid-Staat, kan volgens
dezelfde procedure besloten worden om met de finan
ciële bijdrage van de Gemeenschap meer dan 50 %
van de uitgaven te dekken .

artikel 15, lid 3, eerste alinea, en rekening houdend

De financiële bijdrage van de Gemeenschap is beperkt

met de omvang van het in lid 1 , tweede streepje,

in de tijd en is in de betrokken jaren degressief.
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De toekenning van een financiële bijdrage van de

Gemeenschap laat de eventuele rechten van de

betrokken Lid-Staat of van individuele personen
onverlet om krachtens hun nationale recht, het

Gemeenschapsrecht of het internationale recht uitga
ven, verliezen of andere schade, te verhalen op derden,
met inbegrip van andere Lid-Staten, in de in artikel 19
quinquies, lid 3, bedoelde gevallen . Deze rechten gaan
van rechtswege op de Gemeenschap over op het
moment dat de financiële bijdrage van de Gemeen
schap wordt gestort voor zover deze bijdrage de uitga
ven, verliezen of andere schade dekt.

8.
De financiële bijdrage van de Gemeenschap kan
in verscheidene tranches worden gestort.

Indien blijkt dat de toegekende financiële bijdrage van
de Gemeenschap niet langer gerechtvaardigd is, geldt
het volgende:
Het bedrag van de uit hoofde van de leden 5 en 6 aan
de betrokken Lid-Staat toegekende financiële bijdrage
van de Gemeenschap kan worden verminderd of opge
schort indien op grond van de door die Lid-Staat
verstrekte inlichtingen, of van de resultaten van de
onder de verantwoordelijkheid van de Commissie door
de in artikel 19 bis bedoelde deskundigen verrichte
onderzoeken, of van de resultaten van het passende
onderzoek dat de Commissie heeft uitgevoerd volgens
soortgelijke procedures als die van artikel 24, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 4253/88 (') is vastgesteld dat
— de noodzakelijke maatregelen die krachtens lid 5 of
lid 6 in aanmerking komen voor de financiële
bijdrage ten onrechte geheel of gedeeltelijk onuit
gevoerd zijn gebleven of dat de voorwaarden en
termijnen die volgens die bepalingen zijn vastge
steld of door de doelstellingen zijn vereist ten
onrechte niet zijn nageleefd, of
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financiële bijdrage dient door die Lid-Staat geheel of
gedeeltelijk aan de Gemeenschap te worden terugbe
taald, indien uit de in lid 8 vermelde bronnen blijkt
dat

— de noodzakelijke maatregelen waarvan is uitgegaan
krachtens de leden 5 en 6,

— niet zijn uitgevoerd, of

— niet overeenkomstig de volgens die bepalingen
vastgestelde of door de doelstellingen vereiste
voorwaarden en termijnen zijn uitgevoerd, of
— de betaalde bedragen werden gebruikt voor andere
doeleinden dan die waarvoor de financiële bijdrage
was toegekend, of
— een situatie als beschreven in artikel 24, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 4253/88 wordt ontdekt.

De in lid 7, tweede zin, bedoelde rechten gaan op het
moment dat de bijdrage is teruggestort van rechtswege
weer op de betrokken Lid-Staat over, voor zover deze
bijdrage de uitgaven dekt.

Over de bedragen die niet worden terugbetaald over
eenkomstig de bepalingen van het Financieel Regle
ment en in overeenstemming met de maatregelen die
de Commissie volgens de procedure van artikel 16 bis
bepaalt, zijn moratoire interesten verschuldigd.
Artikel 19 quinquies
1 . Met betrekking tot de oorzaken van het voor
komen van het schadelijke organisme bedoeld in
artikel 19 ter, geldt het volgende :

— dat de maatregelen niet meer nodig zijn, of
— een situatie als beschreven in artikel 24, lid 2, van

voornoemde Verordening (EEG) nr. 4253/88 wordt
bevestigd .

9 . De artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG)
nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende
de financiering van het gemeenschappelijk landbouw
beleid ^) zijn mutatis mutandis van toepassing.
10 . De door de Gemeenschap uit hoofde van de
leden 5 en 6 aan de betrokken Lid-Staat toegekende
(') Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van 19 december
1988 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verorde
ning (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot de coördinatie van
de bijstandsverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen
enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Euro
pese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsin
strumenten anderzijds (PB nr. L 374 van 31 . 12. 1988 , blz. 1 ).
Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
3193/94 (PB nr. L 337 van 24. 12. 1994, blz. 11 ).

(2) PB nr. L 94 van 28 . 4. 1970, blz. 13. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1287/95 (PB nr. L 125 van
8 . 6. 1995, blz. 1 ).

De Commissie gaat na of het voorkomen van het scha
delijke organisme in het betrokken gebied het gevolg
is van het verkeer in dit gebied van een of meer
partijen waarin dit schadelijke organisme voorkomt en

stelt vast uit welke Lid-Staat/Lid-Staten de partij(en)
afkomstig is (zijn).
De Lid-Staat waarvan de partij(en) waarin het schade
lijke organisme voorkomt afkomstig is (zijn), ongeacht
of deze

dezelfde

is

als bovenbedoelde ,

stelt

de

Commissie op haar verzoek onmiddellijk in kennis van
alle gegevens over de oorsprong van de partij(en) en de
administratieve afwikkeling van het dossier, met inbe
grip van de in deze richtlijn voorgeschreven onderzoe
ken, inspecties en controles, teneinde na te gaan
waarom deze Lid-Staat niet heeft ontdekt dat de partij
en) niet in overeenstemming was (waren) met de bepa
lingen van de onderhavige richtlijn . Hij stelt de
Commissie op haar verzoek ook in kennis van de
bestemming van alle andere partijen die tijdens een
bepaalde periode afkomstig waren van dezelfde
oorsprong.
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Om de gegevens aan te vullen kunnen onder de
verantwoordelijkheid van de Commissie door de in
artikel 19 bis bedoelde deskundigen onderzoeken
worden ingesteld.
2. De uit hoofde van deze bepalingen of die van
artikel 15, lid 3, verkregen gegevens worden door het
Permanent Plantenziektekundig Comité onderzocht
om een beeld te krijgen van de eventuele tekortko
mingen van de communautaire regeling voor de
bestrijding van plantenziekten of de toepassing daar
van , en de maatregelen waarmee deze tekortkomingen
kunnen worden opgeheven .

De in lid 1 bedoelde gegevens worden ook gebruikt
om overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag vast
te stellen of het niet in overeenstemming met de richt
lijn zijn van de partij(en) waaraan het voorkomen van
de schadelijke organismen in het betrokken gebied te
wijten is, niet door de Lid-Staat van herkomst is
ontdekt omdat deze niet heeft voldaan aan een van zijn
verplichtingen uit hoofde van het Verdrag en de bepa
lingen van de onderhavige richtlijn, met name in
verband met de in artikel 6 voorgeschreven onder
zoeken of de in artikel 12, lid 1 , voorgeschreven
inspecties.

3.

Wanneer met betrekking tot de in artikel 19

quater, lid 1 , bedoelde Lid-Staat de in lid 2 bedoelde
conclusie wordt getrokken , wordt aan deze Lid-Staat

geen financiële bijdrage van de Gemeenschap toege
kend of, indien de bijdrage reeds is toegekend, wordt
deze niet gestort, of, indien de bijdrage reeds is gestort,
wordt deze aan de Gemeenschap terugbetaald. In dit
laatste geval is artikel 19 quater, lid 10, derde alinea,
van toepassing.
Wanneer de in lid 2 bedoelde conclusie met betrek

king tot een andere Lid-Staat wordt getrokken, is het
Gemeenschapsrecht van toepassing, rekening houdend
met de bepalingen van artikel 19 quater, lid 7, tweede
zin .".
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rechtvaardigen , zulks binnen de grenzen van de voor deze
doeleinden beschikbare kredieten en op voorwaarde dat

dit de besluiten die met toepassing van artikel 19 quater,
lid 5 of 6, van Richtlijn 77/93/EEG worden genomen,
onverlet laat.

Artikel 3

Binnen vijf jaar na aanneming van deze richtlijn, bestu
deert de Commissie de resultaten van de toepassing van
de richtlijn en legt zij aan de Raad een verslag, met even
tuele wijzigingsvoorstellen voor.
Artikel 4

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór
1 april 1998 aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen . De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de Lid-Staten .

2. De Lid-Staten delen de Commissie alle bepalingen
van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen . De Commissie stelt de andere
Lid-Staten daarvan in kennis .

Artikel 5

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar

bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
Artikel 2

De Raad neemt met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen op voorstel van de Commissie bepalingen aan
met betrekking tot de uitzonderlijke gevallen van over
heersend Gemeenschapsbelang die een communautaire
bijdrage tot 70 % van de uitgaven die rechtstreeks met de

verbetering van apparatuur en installaties verband houden,

Gedaan te Brussel, 20 januari 1997 .
Voor de Raad
De Voorzitter

J. VAN AARTSEN
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Nr. L 27/35

II

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 januari 1 997

houdende erkenning van het feit dat de productie van bepaalde v.q.p.r.d. in
Spanje, gezien haar kwaliteitskenmerken, ver bij de vraag achterblijft
(Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(97/85/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van
16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke orde
ning van de wijnmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 1 592/96 (2), en met name op artikel 6, lid 4,

Overwegende dat bij onderzoek van de aanvragen gecon
stateerd is dat voor de betrokken v.q.p.r.d. aan de gestelde
voorwaarden is voldaan, aangezien de in de verordening
vastgestelde bovengrens van 3 615 ha niet overschreden is;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor wijn,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Overwegende dat in artikel 6, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 822/87 is bepaald dat elke nieuwe aanplant van
wijnstokken tot en met 31 augustus 1998 verboden is; dat
in dat artikel echter ook is bepaald dat de Lid-Staten voor
de wijnoogstjaren 1996/ 1997 en 1997/ 1998 de nieuwe

aanplant kunnen toestaan op oppervlakten die bestemd
zijn voor de productie van:
— v.q,p.r.d.
en

— tafelwijn met een van de volgende benamingen :
„Landwein ", „vin de pays", „indicazione geografica tipi

Artikel 1

Voor de in de bijlage vermelde v.q.p.r.d . is aan de voor
waarden van artikel 6, lid 1 , tweede alinea, van Verorde

ning (EEG) nr. 822/87 voldaan, voor zover het areaal van

alle in hetzelfde gebied voortgebrachte v.q.p.r.d . niet meer
uitgebreid wordt dan in de bijlage aangegeven is.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje.

ca", „vino de la tierra", „vinho regional", „regional
wine", enz. waarvan de Commissie erkend heeft dat de

productie, gezien haar kwaliteitskenmerken, ver bij de
vraag achterblijft;
Overwegende dat de Spaanse regering op 3 december
1996 om toepassing van deze bepaling ten aanzien van
bepaalde v.q.p.r.d. verzocht heeft;

(') PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1 .
(2) PB nr. L 206 van 16. 8 . 1996, blz. 31 .

Gedaan te Brussel, 9 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

(in ha)

Autonome gemeenschap

„Denominación de origen " (DO)

Oppervlakte nieuwe
aanplant

ANDALUCÍA

Málaga

30

ARAGÓN

Somontano

30

CANARIAS

Tacoronte-Acentejo
Lanzarote
La Palma
Ycoden-Daute-Isora
El Hierro
Valle Orotava
Abona
Güimar

Totaal Canarias
CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

Méntrida

120

Almansa

40

90

Totaal Castilla-La Mancha

160

Totaal Castilla y León

535

Bierzo

Cigales
Ribera del Duero
Rueda
Toro

CATALUÑA

GALICIA

Alella, Bages, Penedés, Priorato,
Tarragona, Terra Alta
Conca de Barberà, Costera del Segre
Ampurdán-Costa Brava

500
91
14

Totaal Cataluña

605

Totaal Galicia

240

Rias Baixas
Ribeiro
Valdeorras
Ribeira Sacra
Monterrei

LA RIOJA

Rioja

1 060

NAVARRA

Rioja

140

PAÍS VASCO

Rioja
Chacolí

325
5

Totaal País Vasco

VALENCIA

Utiel-Requena

330

150

Totaal Spanje 3 370
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Nr. L 27/37

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 10 januari 1997

inzake de specifieke financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing
van mond- en klauwzeer in Griekenland

(Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

(97/86/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Overwegende dat Griekenland bij brief van 19 september
1996 een controleprogramma voor mond- en klauwzeer

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

in Rodopi heeft toegezonden; dat in dit programma reke
ning is gehouden met het bepaalde in bijlage II bij

Gemeenschap,

Beschikking 96/526/EG;

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26

Overwegende dat met het oog op de toezichtmaatregelen

juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair
gebied ('), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/

beschouwd, voor zover het gaat om schapen- of geiten

EG (2), en met name op artikel 3, lid 2, en artikel 11 ,

elk dorp als epizoötiologische eenheid kan worden
houdersbedrijven ;

lid 4,

Overwegende dat aan de voorwaarden voor financiële

Overwegende dat zich in de periode van 3 juli tot en met
30 september 1996 in Griekenland uitbraken van mond
en klauwzeer hebben voorgedaan;

Overwegende dat deze ziekte een ernstige bedreiging
vormt voor de veestapel in de Gemeenschap en dat de
Gemeenschap een financiële bijdrage kan verlenen om
deze ziekte zo snel mogelijk te helpen uitroeien;
Overwegende dat de Griekse autoriteiten , zodra de aanwe

bijstand van de Gemeenschap is voldaan;
Overwegende dat, met name voor controledoeleinden, de
artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de

Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid (6), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88 (7), van
toepassing zijn;

Overwegende dat Griekenland met het oog op een deug
delijk financieel beheer de nodige bewijsstukken aan de
Commissie moet overleggen;

zigheid van mond- en klauwzeer officieel was bevestigd,
maatregelen hebben getroffen op grond van artikel 3, lid
2, van Beschikking 90/424/EEG en van Richtlijn

Overwegende dat voor deze actie vooraf het maximale

85/51 1 / EEG van de Raad van 18 november 1985 tot vast

bijstandsbedrag moet worden vastgesteld;

stelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrij
ding van mond- en klauwzeer (3), laatstelijk gewijzigd bij
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en

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

Zweden; dat deze maatregelen door de Griekse autori
teiten zijn gemeld;

Overwegende dat de Commissie naar aanleiding van de
uitbraken van mond- en klauwzeer in juli 1996 in Grie
kenland Beschikking 96/440/ EG van 18 juli 1996 tot
vaststelling van beschermende maatregelen in verband
met mond- en klauwzeer in Griekenland (4) heeft gegeven;
dat op grond van de dierziektesituatie deze beschikking
werd ingetrokken en de beschermingsmaatregelen werden
gewijzigd bij Beschikking 96/526/EEG van de Commissie
van 30 augustus 1996 tot vaststelling van beschermende
maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Grie
kenland en tot intrekking van Beschikking 96/440/EG (*);
Overwegende dat de situatie in verband met mond- en
klauwzeer een scherper toezicht op de ziekte vereist;
(')
(2)
(3)
(4)
(*)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

224
168
315
181
221

van
van
van
van
van

18 . 8 . 1990, blz. 19.
2. 7. 1994, blz. 31 .
26. 11 . 1985, blz. 11 .
20 . 7. 1996, blz . 38 .
31 . 8 . 1996, blz. 65.

Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

1 . Het op 19 september 1996 door de Griekse autori
teiten toegezonden controleprogramma voor mond- en
klauwzeer wordt goedgekeurd.
2. De Gemeenschap verleent Griekenland financiële
bijstand voor het toezicht op mond- en klauwzeer in de
periode van 1 oktober 1996 tot en met 31 december 1996 .
Het toezicht moet zijn uitgeoefend overeenkomstig de
voorschriften van bijlage II bij Beschikking 96/526/ EG .
De financiële bijstand bedraagt 70 % van de kosten in
verband met:

(") PB nr. L 94 van 28 . 4. 1970 , blz . 13.
O PB nr. L 185 van 15 . 7. 1988 , blz. 1 .
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— klinisch onderzoek van runderen, schapen en geiten ;

— het bijhouden van epizoötiologische gegevens betref
fende de gecontroleerde beslagen en/of bestanden;
— verzameling en transport van bloedmonsters;
— aankoop van reagentia en laboratoriumonderzoek van
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b) een verslag over het verrichte laboratoriumonderzoek,

c) een financieel verslag met de lijst van de begunstigden,
de ligging van hun bedrijf en het betaalde bedrag.
3 . De financiële bijdrage van
bedraagt maximaal 30 000 ecu .

de

Gemeenschap

Artikel 3

monsters .

De artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70
zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 2

1 . De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt
pas toegekend wanneer de bewijsstukken zijn overgelegd.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek.
Gedaan te Brussel, 10 januari 1997.

2.
De in lid 1 bedoelde bewijsstukken voor de in
artikel 1 bedoelde maatregelen omvatten :

a) een epizoötiologisch verslag over de controles in elk
veterinair district,

Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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Nr. L 27/39

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 15 januari 1997

houdende vaststelling van een specifieke financiële bijdrage van de

Gemeenschap voor maatregelen inzake diagnose en beheer in het kader van de
uitroeiing van mond- en klauwzeer in Griekenland
(Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)
(97/87/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

GEMEENSCHAPPEN,
Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26
juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair
gebied ('), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/

1 . Teneinde te garanderen dat Griekenland over de
nodige middelen beschikt om mond- en klauwzeer uit te

EG (2), en met name op artikel 3, lid 3 , en artikel 11 , lid 4,

roeien in gebieden die als risicogebied zijn aangemerkt,
verleent de Gemeenschap financiële bijstand voor:
— de aankoop en installatie van apparatuur overeenkom

Overwegende dat in 1994 en 1996 uitbraken van mond
en klauwzeer zijn geconstateerd in Griekenland;

werkzaamheden in het Nationaal Laboratorium voor
mond- en klauwzeer;

Overwegende dat zowel in 1994 als in 1996 het mond- en

— de aankoop en installatie van apparatuur overeenkom
stig deel B van de bijlage, bestemd voor de registratie

klauwzeervirus uit het buitenland in Griekenland was

binnengebracht;

stig deel A van de bijlage, bestemd voor diagnostische

van epizoötiologische gegevens en voor de uitbouw
van een netwerk om de veterinaire diensten van de

Overwegende dat het uitbreken van de ziekte een ernstig
gevaar betekent voor de veestapel van de Gemeenschap;
dat de Gemeenschap aan de Lid-Staten financiële bijstand
kan verlenen om de ziekte snel uit te roeien;

Overwegende dat Griekenland over de nodige middelen
moet beschikken om mond- en klauwzeer uit te roeien,

vooral in de gebieden waar het risico groot is;

Overwegende dat, aangezien het van zeer groot belang is
dat op alle niveaus de nodige middelen beschikbaar zijn
om de ziekte te kunnen bestrijden, financiële bijstand
moet worden verleend voor de door Griekenland gedane
uitgaven, met een maximum van 170 000 ecu;

Overwegende dat een financiële bijdrage van de
Gemeenschap wordt verleend voor zover de maatregel
wordt uitgevoerd en op voorwaarde dat de autoriteiten
binnen de vastgestelde termijnen de nodige gegevens
mededelen ;

Overwegende dat voor controledoeleinden de artikelen 8

districten Rodopi en Evros, het Nationaal Laborato
rium voor mond- en klauwzeer en het Nationaal
Crisiscentrum voor mond- en klauwzeer met elkaar te
verbinden;

— opleiding en simulatieoefeningen overeenkomstig deel
C van de bijlage .

2. De financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de
in lid 1 bedoelde maatregelen bedraagt 70 % van de door
Griekenland gedane uitgaven .
3 . De aankoop en installatie van apparatuur als bedoeld
in lid 1 moeten voltooid zijn op 30 juni 1997; de oplei
ding en de simulatieoefeningen moeten voltooid zijn op
31 december 1997.

Artikel 2

De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt ten
hoogste 170 000 ecu .

en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van

21 april 1970 betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid (3), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2048 /88 (4), van toepassing
moeten zijn;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

(') PB nr. L 224 van 18 . 8 . 1990, blz. 19.
(2) PB nr. L 168 van 2. 7. 1994, blz. 31 .
(3) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 13.
4 PB nr. L 185 van 15 . 7. 1988 , blz. 1 .

Artikel 3

De financiële bijstand van de Gemeenschap wordt betaald
nadat de technische en financiële bewijsstukken bij de
Europese Commissie zijn ingediend.

De documenten moeten vóór 1 maart 1998 worden inge
diend .

Artikel 4

De artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70
zijn van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 5

De beschikking is gericht tot de Helleense Republiek.
Gedaan te Brussel, 15 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

30 . 1 . 97
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Nr. L 27/41

BIJLAGE
MIDDELEN VOOR DE UITROEIING VAN MOND- EN KLAUWZEER

Deel A

Laboratoriumapparatuur (ramingen)
(in drachme)

1 . Ultrasound-wasapparaat 14 liter
2. Centrifuge

900 000
800 000

3. Vriezer (verticaal model voor ultralage temperatuur)

3 850 000

4. Diepvriezer (- 40 0 C)
5. Vacuümpomp voor pipettering
6. Twee personal computers en ( 1 ) kolonieteller

1 000 000
500 000
1 300 000

7. Incubator 37° C

1 000 000

8 . Zes (6) pipetten
9. Glaswerk en plastiek
10 . Veiligheidskleding voor laboratoriumwerkzaamheden

1 200 000

11 . Werkstation met laminaire luchtstroom

1 800 000

600 000
800 000

12. Precisiebalans

650 000

13.
14.
15.
16.

250 000

pH-meter voor gebruik in het laboratorium
Verwarmingsplaat met magnetische roerder
Waterbad (met schudvoorziening)
Handy wash (voor het wassen van microplaatjes)

130 000
1 000 000
600 000

17. Brander

250 000

18. Waterzuiveringssysteem op basis van bidistillatie

4 000 000

19 . Vortexschudder

90 000

20. Weefsel-emulsifier (stomacher)

1 300 000

21 . Broedkast-steriliseerkast

600 000

22. Lyofiliseerapparaat
23. Waterbad (met thermostaat en circulerend water)

3 500 000

24. Staande autoclaaf

2 000 000

1 000 000

25. Binoculaire microscoop met camera
26. PCR-apparaat

10 000 000

27. Diversen

10 000 000

1 500 000

Totaal maximum

50 620 000

Deel B

Apparatuur voor registratie en overdracht van epizoötiologische gegevens (ramingen)
(irt drachme)
P/C hardware

12 stuks

x

450 000

5 400 000

Printers

12 stuks

x

250 000

3 000 000

Modems

12 stuks

x

250 000

3 000 000

Software

2 000 000

Fax
Diversen

300 000

\

2 000 000

Totaal maximum

15 700 000
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Deel C

Opleiding (ramingen)
(in drachme)

Opleiding van personeel voor gebruik computernetwerk
Opleiding veldpersoneel inzake epizoötiologie
Opleiding laboratoriumpersoneel
Simulatieoefening mond- en klauwzeer

1 500 000
1 500 000
2 000 000
500 000

Diversen

1 000 000

Totaal maximum

Algemeen Totaal (A + B + C)

6 500 000

72 820 000
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Nr. L 27/43

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 januari 1997

betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van
oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië
(97/88 /EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raad van
5 maart 1990 inzake de regeling voor landbouwproducten
en bepaalde door verwerking van landbouwproducten
verkregen goederen, van oorsprong uit de ACS-Staten of
uit de landen en gebieden overzee (LGO) ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 619/96 (2), en met
name op artikel 27,
Gelet op Verordening (EG) nr. 589/96 van de Commissie
van 2 april 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
in de sector rundvlees voor Verordening (EEG) nr. 715/90
van de Raad inzake de regeling voor landbouwproducten
en bepaalde door verwerking van landbouwproducten
verkregen goederen, van oorsprong uit de ACS-Staten of
uit landen en gebieden overzee (3), en met name op artikel
4,

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1 van Verorde
ning (EG) nr. 589/96, invoercertificaten voor producten
van de sector rundvlees kunnen worden afgegeven; dat de
invoer evenwel de voor ieder van de betrokken uitvoe

december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en vete
rinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen,
varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleespro

ducten uit derde landen (4), laatstelijk gewijzigd bij de
Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden,
onverlet laat,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De hieronder vermelde Lid-Staten geven op 21 januari
1997 voor de onderstaande hoeveelheden producten van
de sector rundvlees, uitgedrukt in vlees zonder been, van
oorsprong uit sommige Staten in Afrika, het Caribische
gebied en de Stille Oceaan, invoercertificaten af voor de
daarbij vermelde landen van oorsprong:
Denemarken:

— 15,000 ton van oorsprong uit Madagascar;
Duitsland

— 13,500 ton van oorsprong uit Botswana,
— 160,000 ton van oorsprong uit Swaziland;

rende derde landen vastgestelde hoeveelheid niet mag
overschrijden;

Overwegende dat, overeenkomstig Verordening (EG) nr.
589/96, voor producten van oorsprong uit Botswana,
Kenia, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië de
hoeveelheden , uitgedrukt in vlees zonder been, waarvoor
van 1 tot en met 10 januari 1997 certificaten zijn aange
vraagd, de voor deze landen beschikbare hoeveelheden
niet overschrijden; dat bijgevolg voor de aangevraagde
hoeveelheden invoercertificaten kunnen worden afgege
ven ;

Overwegende dat de hoeveelheden dienen te worden vast
gesteld waarvoor met ingang van 1 februari 1997 certifi
caten kunnen worden aangevraagd binnen de totale

Verenigd Koninkrijk
— 750,000 ton van oorsprong uit Botswana,
— 50,000 ton van oorsprong uit Swaziland,
— 220,000 ton van oorsprong uit Namibië .
Artikel 2

Certificaataanvragen kunnen overeenkomstig artikel 3 , lid
3, van Verordening (EG) nr. 589/96 in de eerste tien

dagen van de maand februari 1997 worden ingediend voor
de volgende hoeveelheden rundvlees zonder been :
— Botswana:

18 152,500 ton;

hoeveelheid van 52 100 ton;

— Kenia:

— Madagascar:

7 564,000 ton ;

Overwegende dat erop dient te worden gewezen dat deze
beschikking Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12

— Swaziland :

3 153,000 ton;

— Zimbabwe :
— Namibië :

(') PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.
(2) PB nr. L 89 van 10. 4. 1996, blz. 1 .
(3) PB nr. L 84 van 3. 4. 1996, blz. 22.

142,000 ton ;

9 100,000 ton ;
12 780,000 ton .

4) PB nr. L 302 van 31 . 12. 1972, blz. 28 .
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Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 20 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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Nr. L 27/45

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 24 januari 1997

tot machtiging van bepaalde Lidstaten om voor pootaardappelen van oorsprong
uit Canada afwijkingen toe te staan van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad
(Slechts de teksten in de Griekse, Italiaanse, Portugese en Spaanse taal zijn authentiek)
(97/89/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van 21
december 1976 betreffende de beschermende maatregelen
tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de
Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen ('), laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 96/78/EG van de Commissie (2), en met
name op artikel 14, lid 1 ,
Gezien het door Portugal ingediende verzoek,

Overwegende dat uit de door Canada verstrekte gegevens
is gebleken dat Canada zijn programma voor de uitroeiing
van deze schadelijke organismen in de provincies New
Brunswick en Prince Edward Island verder heeft uitge
werkt; dat op goede gronden mag worden aangenomen
dat het programma voor de uitroeiing van „potato spindle
tuber viroid" in deze provincies onverkort wordt uitge
voerd en dat het programma voor de uitroeiing van Clavi
bacter michiganensis ssp. sepedonicus in bepaalde delen
van Prince Edward Island onverkort wordt uitgevoerd; dat
er geen bevestigde gegevens zijn over de aanwezigheid

van de ziekte bij monsters van op grond van Beschikking
96/6/EG binnengebrachte pootaardappelen van oorsprong
uit Prince Edward Island; dat derhalve niet is komen vast

te staan dat er voldoende aanleiding is om te stellen dat

het voornoemde systeem van

ziektevrij verklaarde

gebieden op Prince Edward Island niet naar behoren

Overwegende dat op grond van Richtlijn 77/93/EEG
pootaardappelen van oorsprong uit landen van het Ame
rikaanse vasteland in beginsel niet in de Gemeenschap
mogen worden binnengebracht;

werkt en dus de aldaar toegepaste bepalingen niet als
gelijkwaardig aan de communautaire bepalingen inzake
de bestrijding van Clavibacter michiganensis ssp. sepedo

Overwegende evenwel dat op grond van Richtlijn 77/93/
EEG afwijkingen van deze regel kunnen worden toege
staan als vaststaat dat er geen gevaar is voor verspreiding
van schadelijke organismen;

Overwegende dat Italië de Commissie op 14 maart 1996
evenwel heeft gemeld dat een monster van op grond van
Beschikking 96/6/EG ingevoerde pootaardappelen van
oorsprong uit New Brunswick besmet bleek te zijn met

Overwegende dat voor de teelt van consumptieaardap
pelen in Portugal gewoonlijk pootaardappelen van
bepaalde Noord-Amerikaanse rassen worden gebruikt en
geteeld; dat het pootgoed van deze rassen voor een deel
uit Canada wordt ingevoerd;

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 96/6/
EG (3) afwijkingen op deze regel heeft toegestaan, waarbij
wordt gewerkt met een systeem van ziektevrij verklaarde
gebieden en waarbij aan bepaalde technische voorwaarden
moet worden voldaan om verspreiding van schadelijke

organismen te voorkomen; dat deze afwijkende regeling
op 31 maart 1996 is verstreken; dat de Commissie er
bovendien van is uitgegaan dat de afwijkingen zouden
aantonen of het systeem van ziektevrij verklaarde
gebieden naar behoren functioneert;
Overwegende dat bekend is dat Canada nog niet volledig
vrij is van „potato spindle tuber viroid", noch van Clavi
bacter michiganensis (Smith) Davis et al . ssp. sepedonicus

(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al .;
(') PB nr. L 26 van 31 . 1 . 1977, blz. 20.
(2) PB nr. L 321 van 12. 12. 1996, blz. 20.
O PB nr. L 2 van 4. 1 . 1996, blz. 24.

nicus mogen worden erkend;

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; dat de infec
tiehaard tot nu toe niet kon worden geïdentificeerd; dat,
bij wijze van voorzorgsmaatregel en om de Canadese auto
riteiten in staat te stellen hun onderzoek naar de infec

tiehaard af te ronden, de erkenning van het systeem van
ziektevrij verklaarde gebieden tijdelijk moet worden
geschorst voor de provincie New Brunswick, met als
gevolg dat de invoer van pootaardappelen uit die
provincie tijdelijk wordt verboden;

Overwegende dat duidelijk is geworden dat betere wette
lijke, bestuursrechtelijke of andere regelingen moeten
worden vastgesteld om, ingeval een monster of monsters
van in de Gemeenschap ingevoerde pootaardappelen
besmet blijkt of blijken te zijn met Clavibacter michiga
nensis ssp. sepedonicus, het systeem voor het traceren van
de betrokken partijen in Canada te verbeteren;
Overwegende bovendien dat uit de resultaten van de
inspecties die in 1996 door het Bureau voor veterinaire en
fytosanitaire inspectie zijn uitgevoerd in de invoerende
Lidstaten, is gebleken dat bepaalde technische voor
waarden moeten worden gewijzigd om het systeem voor
het traceren van ingevoerde partijen in de Lidstaten te
verbeteren ;
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Overwegende dat daarom kan worden gesteld dat er geen
gevaar voor verspreiding van de betrokken schadelijke
organismen bestaat, op voorwaarde dat de pootaardap
pelen van oorsprong zijn uit gebieden die op grond van
wetenschappelijke bewijzen vrij zijn verklaard zowel van
„potato spindle tuber viroid" als van Clavibacter michiga
nensis ssp. sepedonicus, en wordt voldaan aan een aantal
verbeterde bijzondere technische voorwaarden;

Overwegende dat de Commissie erop zal toezien dat
Canada alle technische gegevens verstrekt die nodig zijn
om te kunnen nagaan hoe de op grond van de vorenge
noemde technische voorwaarden vereiste beschermende

maatregelen werken en om te kunnen vaststellen of het
systeem van ziektevrij verklaarde gebieden naar behoren
functioneert;

Overwegende dat het risico van insleep en verspreiding
van Clavibacter michiganensis ssp . sepedonicus groot is in
natte en koude gebieden; dat de afwijkende regeling

derhalve niet geldt voor Lidstaten waar de risico's
bijzonder groot zijn, namelijk België, Denemarken,
Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg,
Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en
Zweden; dat, gezien de verschillen in teeltomstandig
heden en ecologische omstandigheden, de machtiging
derhalve niet mag gelden voor de vorengenoemde Lidsta

30 . 1 . 97

a) het pootgoed moet zijn geteeld op velden in gebieden
van Prince Edward Island, die door „Agriculture and
Agri-Food Canada" officieel vrij van „potato spindle
tuber viroid" en van Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus zijn verklaard en die, ongeacht of de
velden worden bewerkt door binnen of buiten het

gebied gevestigde telers, aan de volgende voorwaarden
voldoen :

i) de gebieden moeten

— ofwel velden omvatten die eigendom zijn van
of worden gepacht door ten minste drie
verschillende aardappelteeltbedrijven,
— ofwel een oppervlakte hebben van ten minste 4
km2, en volledig omsloten zijn door water of
door velden waarop in de drie voorgaande jaren
de betrokken organismen niet zijn aangetrof
fen ;

ii) de in het gebied geproduceerde aardappelen
moeten van de eerste generatie zijn die rechtstreeks
afstamt van pootgoed van de categorie „Pre-elite",
„ Elite I", „Elite II" of „ Elite III", dat is geteeld in
voor de productie van pootgoed van de categorie
„Pre-elite" of „ Elite I" erkende officiële of officieel

daartoe aangewezen en gecontroleerde bedrijven;

ten ;

Overwegende dat derhalve voor het eerstvolgende
verkoopseizoen voor pootaardappelen afwijkingen mogen
worden toegestaan op voorwaarde dat aan de boven
staande voorwaarden wordt voldaan , en onverminderd het

bepaalde in Richtlijn 66/403 /EEG van de Raad ('), laat
stelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/72/ EG (2), en Richtlijn
70/457/EEG van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij de
Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden;

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1 . Griekenland, Italië, Portugal en Spanje worden
gemachtigd voor pootaardappelen van het ras Kennebec,
van oorsprong uit Canada, afwijkingen toe te staan van
artikel 4, lid 1 , van Richtlijn 77/93/EEG wat betreft
bijlage III, deel A, punt 10, alsmede van artikel 5, lid 1 , en
artikel 12, lid 1 , onder a), derde streepje, van Richtlijn
77/93/EEG wat betreft de vereisten van bijlage IV, deel A,
rubriek I, punten 25.2 en 25.3, mits aan de voorwaarden
van lid 2 wordt voldaan .

2.
De voorwaarden waaraan moet worden voldaan , zijn
als volgt:
(') PB nr. 125 van 11 . 7. 1966, blz . 2320/66.
(2) PB nr. L 304 van 27. 11 . 1996, blz . 10 .
3) PB nr. L 225 van 12. 10 . 1970, blz. 1 .

iii) het areaal waarop aardappelen worden geteeld die
uiteindelijk niet als pootgoed worden gecertifi
ceerd, mag niet groter zijn dan een vijfde van het
areaal waarvan de aardappelen als pootgoed worden
gecertificeerd;

iv) gedurende ten minste de vijf voorgaande jaren
moeten, onder voor het opsporen van de betrokken
organismen geschikte omstandigheden, systemati
sche en representatieve jaarlijkse onderzoeken,
inclusief adequate laboratoriumonderzoeken , zijn
verricht op alle aardappelvelden in het gebied en
op de op die velden geoogste aardappelen en deze
mogen geen positieve resultaten opleveren , noch
enig ander element waardoor de erkenning als
ziektevrij in het gedrang kan komen ;
v) de nodige wettelijke, bestuursrechtelijke of andere
regelingen dienen te zijn vastgesteld om ervoor te
zorgen dat

— geen aardappelen van oorsprong uit andere
gebieden in Canada dan die welke ziektevrij
zijn verklaard, of uit landen waarvan bekend is
dat de betrokken organismen daar voorkomen,
in de ziektevrije gebieden kunnen worden
binnengebracht, en

— geen aardappelen van oorsprong uit de ziekte
vrije gebieden, noch bakken en kisten, verpak
kingsmateriaal, voertuigen en voorzieningen
die daar voor het transporteren, sorteren en
behandelen worden gebruikt, in aanraking
kunnen komen met aardappelen uit andere dan
als ziektevrij verklaarde gebieden, of met in die
gebieden gebruikte materialen of voorzienin
gen .
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Deze bepaling geldt ook wanneer in ziektevrij
verklaarde gebieden gelegen velden worden
bewerkt door bedrijven die buiten die gebieden
zijn gelegen, of wanneer in ziektevrij verklaarde
gebieden gelegen bedrijven velden buiten die
gebieden bewerken;
vi) „Agriculture and Agri-Food Canada" verstrekt de

Commissie een volledige lijst van de ziektevrij
verklaarde gebieden en een jaarlijks bijgewerkte
kaart van de betrokken provincies, waarop die
gebieden duidelijk zijn aangegeven ;

b) het pootgoed moet officieel zijn gecertificeerd als
pootgoed dat ten minste voldoet aan de voor de cate
gorie „Foundation" vastgestelde voorwaarden;
c) iedere voor uitvoer naar de Gemeenschap bestemde

partij wordt officieel bemonsterd; een partij moet
uitsluitend bestaan uit knollen van hetzelfde ras en

dezelfde klasse, en met hetzelfde referentienummer,

die op hetzelfde bedrijf zijn geproduceerd; de monsters
worden door officiële laboratoria onderzocht op
„potato spindle tuber viroid" of Clavibacter michiga
nensis ssp . sepedonicus; de monsters voor het
opsporen van „potato spindle tuber viroid" moeten
bestaan uit knollen of bladeren van het gewas dat de
partij heeft voortgebracht; voor het opsporen van
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus wordt van
elke partij van 25 ton of minder een monster van ten
minste 200 knollen genomen; bij het onderzoek wordt
elk volledig monster onderzocht volgens de volgende
methoden :

— voor „potato spindle tuber viroid": de „Reverse
Page"-methode of de „c-DNA hybridization proce
dure", en

— voor Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus :
ten minste de methode die is aangegeven in het bij

Richtlijn 93/85/ EEG van de Raad (') vastgestelde
schema voor de detectie en diagnose van de
ringrotbacterie in partijen aardappelknollen;

d) er moeten wettelijke, bestuursrechtelijke of andere
regelingen worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat
— de instantie die het certificaat afgeeft (Agriculture
and Agri-Food Canada) rechtstreeks toeziet op de
monsterneming, namelijk het verzamelen, merken
en verzegelen van het monster, en , via adequate
verantwoordingsprocedures, op de etikettering; een
en ander om ervoor te zorgen dat voor elke van
een scheepszending naar de Gemeenschap deel
uitmakende partij pootaardappelen een genum
merd etiket apart van het certificeringsetiket op de
zakken wordt aangebracht en dat de relevante met

een specifieke importeur in de Lid-Staat van invoer
corresponderende kleurcode wordt gebruikt, en

— bij het laden van het schip twee verzegelde zakken
aardappelen van elke naar de Gemeenschap
(') PB nr. L 259 van 18 . 10. 1993, blz. 1 .
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verscheepte partij apart worden gehouden en, ten
minste tot de resultaten van de onder i) bedoelde
onderzoeken volledig zijn, onder toezicht van
„Agriculture

and Agri-Food

Canada" worden

opgeslagen ;

— de partijen bij alle verrichtingen, ook bij het
vervoer, en ten minste tot de levering bij de onder

f) bedoelde importeur apart worden gehouden;
e) het vereiste fytosanitaire certificaat wordt voor elke
partij afzonderlijk opgesteld en zulks alleen indien

door de betrokken wetenschapsmensen is geconsta
teerd dat het onder c) bedoelde onderzoek heeft aange
toond dat er geen „potato spindle tuber viroid" of

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus in de partij
voorkomt, of dat ook niet het vermoeden van de

aanwezigheid ervan is gerezen, en dat in het bijzonder
de IF-test negatief is uitgevallen.
In het vak „Aanvullende verklaring" van het certificaat
dient bovendien te worden aangegeven dat aan de
onder a), b) en c) vastgestelde voorwaarden is voldaan,
en moet de naam worden vermeld van het bedrijf dat
de partij pootaardappelen heeft geproduceerd, alsmede
de overeenkomstige nummers waaronder de partijen
zijn gecertificeerd, en de naam van het onder a)
bedoelde gebied en van het onder a), punt ii), bedoelde
bedrijf alsmede het aantal zakken. In het vak „merkte
kens" moeten de met een specifieke importeur in de
Lidstaat van invoer corresponderende kleurcode en de
gegevens van het genummerde etiket voor elke van
een scheepszending deel uitmakende partij pootaard

appelen worden vermeld . Documenten die als integre
rend deel aan voornoemd fytosanitair certificaat zijn
gehecht, moeten zowel wat de beschrijving als de
hoeveelheid van de goederen betreft nauwkeurig over
eenstemmen met dat certificaat;

f) de importeur meldt de verantwoordelijke officiële
instanties van de betrokken Lidstaat lang genoeg van
tevoren dat aardappelen de Gemeenschap zullen
worden binnengebracht, en deze Lidstaat zal dit dan
overmaken aan de Commissie; daarbij moeten worden
medegedeeld:
— het ras,
— de hoeveelheid,

— de datum waarop de invoer zal plaatsvinden,
— de bedrijven van de aardappelimporteurs en de
bedrijven die in een register zijn opgenomen over
eenkomstig het bepaalde in Richtlijn 93/50/EEG
van de Commissie (2).

Bij de invoer bevestigt de importeur de gegevens van
de vorenbedoelde voorafgaande kennisgeving aan de
verantwoordelijke officiële instanties van de betrokken
Lidstaat en deze Lidstaat zal dan deze gegevens
onmiddellijk overmaken aan de Commissie;
(2) PB nr. L 205 van 17. 8 . 1993, blz . 22.
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g) de aardappelen mogen uitsluitend via de volgende
loshavens in de Gemeenschap worden binnengebracht:
— Aveiro,
— Lissabon ,
— Porto;

h) de krachtens artikel 12 van Richtlijn 77/93/EEG te
verrichten controles worden uitgevoerd door de in de
vorengenoemde richtlijn bedoelde verantwoordelijke
officiële instanties. Onverminderd het bepaalde in
artikel 19 bis, lid 3, tweede streepje, eerste mogelijk
heid, van vorengenoemde richtlijn bepaalt de
Commissie in hoeverre de in artikel 19 bis, lid 3,

tweede streepje, tweede mogelijkheid, van vorenge
noemde richtlijn bedoelde inspecties moeten worden
geïntegreerd in het inspectieprogramma als bedoeld in
artikel 19 bis, lid 5, onder c), van genoemde richtlijn .
De genoemde officiële instanties, c.q . de in artikel 19
bis, lid 3, bedoelde deskundigen, verifiëren bij de
importerende bedrijven de hoeveelheden uit Canada
ingevoerde aardappelen, de labels met kleurcode, de
genummerde etiketten en welke hoeveelheden zijn
bestemd voor aanplant op overeenkomstig Richtlijn
93/50/ EEG geregistreerde bedrijven;
i) de verantwoordelijke officiële instanties van de
Lidstaten van invoer nemen van alle overeenkomstig
deze beschikking in te voeren of ingevoerde partijen
(behalve bulk) een monster van ten minste 200
knollen van elke partij van 25 ton aardappelen of
minder voor officieel onderzoek op Clavibacter michi
ganensis ssp. sepedonicus volgens de door de
Gemeenschap vastgestelde methode voor de opsporing
en de diagnose van Clavibacter michiganensis ssp .
sepedonicus; de betrokken partijen worden , onder offi
cieel toezicht, apart gehouden en mogen eerst in de
handel worden gebracht of worden gebruikt als is
komen vast te staan dat bij dit onderzoek geen Clavi
bacter michiganensis ssp . sepedonicus is aangetroffen
en ook niet het vermoeden van aanwezigheid ervan is

gerezen ; de totale hoeveelheid van de ingevoerde
partijen mag niet groter zijn dan een voor de bovenbe
doelde onderzoeken adequate hoeveelheid, waarbij
rekening moet worden gehouden met de daarvoor
beschikbare voorzieningen; er worden deelmonsters ter
beschikking gehouden voor later onderzoek door
andere Lidstaten en de in Richtlijn 77/93/ EEG
bedoelde verantwoordelijke officiële instanties van de
Lidstaat van invoer moeten de Commissie uiterlijk op

15 april 1 997 de nodige informatie verstrekken voor
de organisatie van dit onderzoek en de registratie daar
van ;

j) de aardappelen mogen alleen worden uitgepoot op
bedrijven in de Lidstaat van invoer, waarvan naam en
adres kunnen worden nagetrokken ; deze bepaling
geldt niet wanneer de ingevoerde aardappels door
eindgebruikers worden uitgepoot, en evenmin voor
gebruikers die alleen op de plaatselijke markt verko
pen ;

k) na het binnenbrengen van de aardappelen moet
tijdens de groeiperiode, en op daartoe geschikte tijd

stippen, op de overeenkomstig Richtlijn 93/50/EEG
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geregistreerde of onder j) bedoelde plaatsen een

voldoende aantal planten door de verantwoordelijke
officiële instanties worden gecontroleerd;

1) aardappelen die worden geteeld uit overeenkomstig
deze beschikking binnengebracht pootgoed mogen
niet als pootgoed worden gecertificeerd, maar uitslui
tend als consumptieaardappelen worden gebruikt.
Voor de onder j) bedoelde bedrijven moeten de uit een
dergelijk pootgoed geteelde aardappelen dienovereen
komstig worden verpakt en op de verpakking moeten
de dienovereenkomstige vermeldingen worden aange
bracht, alsook het nummer van het overeenkomstig
Richtlijn 93/50/ EEG geregistreerde bedrijf en de
vermelding dat de gebruikte pootaardappelen van
Canadese oorsprong zijn . Dergelijke aardappelen
mogen binnen de Lidstaten pas naar een andere plaats
worden overgebracht als de bovenbedoelde verant
woordelijke officiële instanties hiervoor toestemming
geven op grond van de uitkomsten van de onder k)
bedoelde controles .

Artikel 2

Lidstaten die van de machtiging gebruik maken, stellen
de overige Lidstaten en de Commissie daarvan in kennis.
De Lidstaten van invoer doen de Commissie en de

overige Lidstaten vóór 1 juni 1997 gegevens toekomen
over de op grond van deze beschikking ingevoerde

hoeveelheden, alsmede een gedetailleerd technisch verslag
over het in artikel 1 , lid 2, onder i), bedoelde officiële
onderzoek . Ingeval Lidstaten officieel onderzoek hebben
verricht op deelmonsters als bedoeld in artikel 1 , lid 2,
onder i), moet het gedetailleerde technische verslag daar
over ook vóór 1 juni 1997 bij de Commissie worden inge
diend. Aan de Commissie wordt een kopie van elk fytosa
nitair certificaat toegezonden .
Artikel 3

De bij artikel 1 verleende machtiging geldt van 1 februari
tot en met 31 maart 1997. De machtiging wordt vóór 31
maart 1997 ingetrokken indien blijkt dat de bij artikel 1 ,
lid 2, vastgestelde voorwaarden niet toereikend zijn om
het binnenbrengen van de betrokken schadelijke orga
nismen te voorkomen of dat niet is voldaan aan deze

voorwaarden . Zij kan tevens vóór die datum worden inge
trokken indien blijkt dat er elementen zijn die
verhinderen dat het systeem van ziektevrij verklaarde
gebieden in Canada naar behoren functioneert.
Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek,
het Koninkrijk Spanje, de Italiaanse Republiek en de
Portugese Republiek.
Gedaan te Brussel, 24 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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Nr. L 27/49

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 24 januari 1997

tot verlenging van de periode als bedoeld in artikel 15, lid 2 bis, van Richtlijn
66/403/EEG betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen
(97/90/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 66/403/EEG van de Raad van 14 juni
1966 betreffende het in de handel brengen van pootaard
appelen ('), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/72/EG (2),
en met name op artikel 15, lid 2 bis,
Overwegende dat de Lidstaten vanaf bepaalde data in
beginsel niet meer zelf mogen bepalen of in derde landen
geoogste pootaardappelen gelijkwaardig zijn aan in de
Gemeenschap geoogste pootaardappelen die aan bovenge

oorsprong uit Canada door bepaalde Lidstaten zijn toege
staan bij Beschikking 97/89/EG van de Commissie 0, tot
en met 31 maart 1997 zijn goedgekeurd;

Overwegende dat de geldigheidsduur van de op grond van
artikel 15, lid 2 bis, van Richtlijn 66/403/EG verleende

machtiging dienovereenkomstig moet worden verlengd;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin - en
bosbouw,

noemde richtlijn voldoen;
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Overwegende evenwel dat, aangezien de werkzaamheden
voor de communautaire vaststelling van gelijkwaardigheid
nog niet voor alle betrokken derde landen waren beëin
digd, de Lidstaten bij artikel 15, lid 2 bis, van bovenge
noemde richtlijn zijn gemachtigd om de geldigheidsduur
van de gelijkwaardigheid die zij ten aanzien van een
aantal landen reeds eerder hadden vastgesteld maar waar
voor nog geen communautaire gelijkwaardigheid was vast
gesteld, tot en met 31 maart 1996 te verlengen;

In artikel 15, lid 2 bis, van Richtlijn 66/403/EEG wordt
„31 maart 1996" vervangen door „31 maart 1997".

Overwegende dat de bedoelde werkzaamheden nog steeds
niet zijn beëindigd;

Deze beschikking is gericht tot de Lidstaten.

Overwegende dat de geldigheidsduur van de aan de
Lidstaten verleende machtiging alleen kan worden
verlengd als de Lidstaten zich houden aan hun verplich
tingen op grond van de communautaire voorschriften op
fytosanitair gebied die zijn vastgesteld bij Richtlijn
77/93/EEG van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Richt
lijn 96/78/EG van de Commissie (4);

Gedaan te Brussel, 24 januari 1997.

Overwegende dat de afwijkingen van sommige bepalingen
van Richtlijn 77/93/EEG die voor pootaardappelen van

(')
(2)
O
(<)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

125 van 11 . 7. 1966, blz. 2320/66.
L 304 van 27. 11 . 1996, blz. 10.
L 26 van 31 . 1 . 1977, blz. 20.
L 321 van 12. 12. 1996, blz. 20.

Artikel 1

Artikel 2

Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(5) Zie bladzijde 45 van dit Publikatieblad.

