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VERORDENING (EG) Nr. 2483/97 VAN DE COMMISSIE
van 12 december 1997

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de
Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoerings
bepalingen van de invoerregeling voor groenten en
fruit ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2375/96 (2), en met name op artikel 4, lid 1 ,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van

vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde
landen vaststelt;

Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria

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

Artikel 1

28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 150/95 (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
de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn

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 13 december
1997 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB L 337 van 24. 12. 1994, blz . 66.
(2) PB L 325 van 14. 12. 1996, blz. 5.
(3) PB L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
4 PB L 22 van 31 . 1 . 1995, blz . 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 12 december 1997 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
Forfaitaire
invoerwaarde

GN-code

Code derde landen (')

0702 00 45

204

61,3

624

999

206,7
134,0
79,0
79,0

999

0707 00 40

0709 10 40

0709 90 79

0805 10 61 , 0805 10 65, 0805 10 69

0805 20 31

052

220

211,4

999

211,4

052

106,4

204

146,6

999

126,5

052

37,7

204

37,4

388

29,6

448

28,6

528

44,4

999

35,5

052

76,7

204

51,7

999

64,2

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

0805 30 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 67

l

052

67,4

999

67,4

052

81,5

400

60,0

600

87,1

999

76,2

060

43,5

064

45,8

400

87,4

404

85,2

512

39,2

999

60,2

064

78,1

400

93,6

999

85,8

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

13 . 12 . 97

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 343/3

VERORDENING (EG) Nr. 2484/97 VAN DE COMMISSIE
van 12 december 1997

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en
langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in
Verordening (EG) nr. 2095/97
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 ('), en met name op artikel 13,

rijst leidt tot vaststelling van de maximumrestitutie bij
uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

lid 3 ,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2095/97 van de
Commissie (2) een inschrijving voor de vaststelling van de
restitutie bij uitvoer van rijst is opengesteld;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verorde

ning (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 299/95 (4), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de inge
diende offertes kan besluiten een maximumrestitutie bij
uitvoer vast te stellen; dat bij deze vaststelling met name
rekening moet worden gehouden met de in artikel 13 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria; dat
wordt toegewezen aan de inschrijvers) wiens (wier) offerte
ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer,
Overwegende dat de toepassing van bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken

De maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en
langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen
in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2095/97
bedoelde inschrijving wordt op grond van de van 8 tot en
met 11 december 1997 ingediende offertes vastgesteld op
158 ecu per ton .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 december
1997 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

329 van 30. 12. 1995, blz. 18 .
292 van 25. 10 . 1997, blz. 16.
61 van 7. 3. 1975, blz. 25.
35 van 15. 2. 1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2485/97 VAN DE COMMISSIE
van 12 december 1997

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en
langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in
Verordening (EG) nr. 2096/97
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

rijst leidt tot vaststelling van de maximumrestitutie bij
uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

22 december 1 995 houdende een gemeenschappelijke

ordening van de rijstmarkt ('), en met name op artikel 13,
lid 3 ,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2096/97 van de
Commissie (2) een inschrijving voor de vaststelling van de
restitutie bij uitvoer van rijst is opengesteld;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verorde
ning (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 299/95 (4), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de inge
diende offertes kan besluiten een maximumrestitutie bij

uitvoer vast te stellen; dat bij deze vaststelling met name

rekening moet worden gehouden met de in artikel 13 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria; dat
wordt toegewezen aan de inschrijvers) wiens (wier) offerte
ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer;

Overwegende dat de toepassing van bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en
langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen
in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2096/97
bedoelde inschrijving wordt op grond van de van 8 tot en
met 11 december 1997 ingediende offertes vastgesteld op
168 ecu per ton .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 december
1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
O
O
(4

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

329 van 30. 12. 1995, blz. 18 .
292 van 25. 10 . 1997, blz. 19.
61 van 7. 3. 1975, blz. 25.
35 van 15. 2. 1995, blz. 8 .
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VERORDENING (EG) Nr. 2486/97 VAN DE COMMISSIE
van 12 december 1997

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte
rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2097/97
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 ('), en met name op artikel 13,

rijst leidt tot vaststelling van de maximumrestitutie bij
uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

lid 3 ,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2097/97 van de
Commissie (2) een inschrijving voor de vaststelling van de
restitutie bij uitvoer van rijst is opengesteld;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verorde
ning (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 299/95 (4), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de inge
diende offertes kan besluiten een maximumrestitutie bij
uitvoer vast te stellen; dat bij deze vaststelling met name
rekening moet worden gehouden met de in artikel 13 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria; dat
wordt toegewezen aan de inschrijvers) wiens (wier) offerte
ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer,
Overwegende dat de toepassing van bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken

De maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige
volwitte rijst van GN-code 1006 30 67 naar bepaalde
derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr.
2097/97 bedoelde inschrijving wordt op grond van de van
8 tot en met 11 december 1997 ingediende offertes vast
gesteld op 345 ecu per ton .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 december
1997 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 1997 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
O
O
4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

329 van 30. 12. 1995, blz. 18 .
292 van 25. 10 . 1997, blz. 22.
61 van 7. 3. 1975, blz. 25.
35 van 15. 2. 1995, blz. 8.

L 343 /6

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

13 . 12. 97

VERORDENING (EG) Nr. 2487/97 VAN DE COMMISSIE
van 12 december 1997

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte
rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2098/97
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 ('), en met name op artikel 13,

Overwegende dat de toepassing van bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
rijst leidt tot vaststelling van de maximumrestitutie bij
uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

lid 3 ,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2098/97 van de
Commissie (2) een inschrijving voor de vaststelling van de
restitutie bij uitvoer van rijst is opengesteld;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verorde
ning (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 299/95 (4), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de inge
diende offertes kan besluiten een maximumrestitutie bij
uitvoer vast te stellen; dat bij deze vaststelling met name

rekening moet worden gehouden met de in artikel 13 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria; dat
wordt toegewezen aan de inschrijvers) wiens (wier) offerte
ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige
volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van
de in Verordening (EG) nr. 2098/97 bedoelde inschrijving
wordt op grond van de van 8 tot en met 11 december
1997 ingediende offertes vastgesteld op 150 ecu per ton .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 december
1997 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB L 329 van 30. 12. 1995, blz. 18 .
(2) PB L 292 van 25. 10 . 1997, blz. 25.
O PB L 61 van 7. 3. 1975, blz. 25.
4 PB L 35 van 15. 2. 1995, blz. 8 .
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VERORDENING (EG) Nr. 2488/97 VAN DE COMMISSIE
van 12 december 1997

betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector
groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie
van 14 november 1996 houdende uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad wat de
toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en
fruit betreft ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 61 0/97 (2), en met name op artikel 5, lid 5,

Overwegende dat, om deze situatie te verhelpen, de certi
ficaataanvragen van het B-stelsel moeten worden afge
wezen voor na 12 december 1997 uitgevoerde amandelen
zonder dop, citroenen en appelen met als bestemming de
geografische zone Y zulks tot het einde van de lopende
uitvoerperiode,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 2186/97 van de
Commissie (3) is bepaald voor welke indicatieve hoeveel
heden, exclusief de hoeveelheden waarvoor in het kader

De certificaataanvragen van het B-stelsel voor amandelen

van voedselhulp certificaten zijn aangevraagd, uitvoercerti
ficaten van het B-stelsel kunnen worden afgegeven;

zonder dop, citroenen en appelen met als bestemming de
geografische zone Y die zijn ingediend op grond van
artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2186/97 en waarvoor

Overwegende dat, volgens de informatie waarover de
Commissie op dit ogenblik beschikt, de voor de lopende
uitvoerperiode vastgestelde indicatieve hoeveelheden voor
amandelen zonder dop, citroenen en appelen met als
bestemming de geografische zone Y al zijn overschreden

de aangifte ten uitvoer van de producten na 12 december
1997 en vóór 20 januari 1998 is aanvaard, moeten worden
afgewezen .

of binnenkort zouden kunnen worden overschreden; dat

Artikel 2

deze overschrijdingen nadelig zouden zijn voor de goede
werking van de uitvoerrestitutieregeling in de sector
groenten en fruit;

Deze verordening treedt in werking op 13 december
1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB L 292 van 15. 11 . 1996, blz. 12.
(2) PB L 93 van 8 . 4. 1997, blz. 16.
O PB L 299 van 4. 11 . 1997, blz. 10.
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VERORDENING (EG) Nr. 2489/97 VAN DE COMMISSIE
van 12 december 1997

tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die
door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 194e
deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader
van de algemene interventiemaatregelen is gehouden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gemeenschap,

worden aangekocht, eén of, eventueel, verscheidene
verminderingscoëfficiënten naar gelang van de verschillen
in de geboden prijs en naar gelang van de aangeboden
hoeveelheden moet of moeten worden toegepast op grond
van artikel 13, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2456/93;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2321 /97 (2), inzonderheid op

Overwegende dat wegens de omvang van de toegewezen
hoeveelheden gebruik moet worden gemaakt van de in
artikel 16, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2456/93
geboden mogelijkheid om de leveringstermijn voor de

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

artikel 6, lid 7,

interventieproducten te verlengen;

Overwegende dat, overeenkomstig Verordening (EEG) nr.

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

2456/93 van de Commissie van 1 september 1993 tot

uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
wat de algemene en de speciale interventiemaatregelen in
de sector rundvlees betreft (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1956/97 (4), en bij artikel 1 , lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 1627/89 van de Commissie
van 9 juni 1989 betreffende de aankoop van rundvlees
door middel van inschrijving (5), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2302/97 (6), een inschrijving is
geopend;
Overwegende dat, op grond van artikel 13, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2456/93, eventueel voor elke deel
inschrijving een maximumaankoopprijs voor de kwaliteit
R 3 moet worden vastgesteld op basis van de ontvangen
offertes; dat krachtens artikel 13, lid 2, kan worden
besloten niet toe te wijzen; dat op grond van artikel 14

van die verordening slechts de offertes in aanmerking

worden genomen waarin een prijs wordt geboden die niet
hoger is dan de vastgestelde maximumprijs, en ook niet
hoger dan de gemiddelde nationale of regionale markt
prijs verhoogd met het in lid 1 bedoelde bedrag;
Overwegende dat, na onderzoek van de voor de 194e deel
inschrijving ingediende offertes en rekening houdend,
overeenkomstig artikel 6, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
805/68, met hetgeen vereist is met het oog op een rede
lijke ondersteuning van de markt en met de seizoenge
bonden ontwikkeling van de aantallen geslachte dieren en
prijzen, geen gevolg blijkt te moeten worden gegeven aan
de deelinschrijving voor categorie A en dat de maximum
aankoopprijs en de hoeveelheden die door de interventie
bureaus worden aanvaard voor categorie C, moeten
worden vastgesteld;

Overwegende dat de aangeboden hoeveelheden momen
teel groter zijn dan de hoeveelheden die kunnen worden
aangekocht; dat derhalve op de hoeveelheden die kunnen
(')
(2)
(3)
(4)
(s)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

148
322
225
276
159

van
van
van
van
van

28 . 6. 1968 , blz. 24.
25. 11 . 1997, blz. 25.
4. 9. 1993, blz. 4.
9 . 10. 1997, blz. 34.
10. 6. 1989, blz. 36.

(6) PB L 319 van 21 . 11 . 1997, blz . 10 .

Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de 194e deelinschrijving op grond van Verordening
(EEG) nr. 1627/89 :

a) wordt voor categorie A geen gevolg gegeven ;
b) wordt voor categorie C:
— de maximumaankoopprijs vastgesteld op 259 ECU
per 100 kg voor helé of halve geslachte dieren van
kwaliteit R 3 ,

— de aanvaarde maximumhoeveelheid hele dieren,

halve dieren en voorvoeten vastgesteld op 4 374
ton ,

— op de hoeveelheden die worden aangeboden tegen
een prijs van niet meer dan 259 ECU, een coëffi
ciënt van 50 % toegepast, overeenkomstig artikel
13, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2456/93 .
Artikel 2

In afwijking van artikel 16, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 2456/93 wordt de termijn voor de levering in
de interventieopslagplaatsen met een week verlengd,
tot en met 7 januari 1998 . In de lidstaten waar in de
periode van 24 december 1997 tot en met 2 januari
1998 of gedurende een deel van deze periode niet kan
worden geleverd, wordt de leveringstermijn echter met
het overeenkomstige aantal dagen verlengd.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 15 december
1997 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 2490/97 VAN DE COMMISSIE
van 12 december 1997

betreffende de opening van een gemeenschappelijk tariefcontingent voor
goederen van oorsprong uit Turkije ( 1998)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Comité van beheer voor horizontale vraagstukken inzake
verwerkte producten die niet onder bijlage II van het
Verdrag vallen,

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6
december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling

voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten
verkregen goederen ('), inzonderheid op artikel 7, lid 2,

Overwegende dat bij Besluit nr. 1 /97 van de Associatie
raad EG-Turkije van 29 april 1997 (2), met het oog op de
bevordering van de ontwikkeling van de handelsbetrek
kingen overeenkomstig de doelstellingen van de douane
unie, jaarlijkse in waarde uitgedrukte contingenten zijn
vastgesteld die voor de Gemeenschap betrekking hebben
op bepaalde deegwaren en voor Turkije op bepaalde
verwerkte landbouwproducten die vallen onder hoofdstuk

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1 . Het in de bijlage van deze verordening omschreven
gemeenschappelijk tariefcontingent wordt geopend van 1
januari tot en met 31 december 1998 .
2. Om van dit tariefcontingent gebruik te kunnen
maken, dient, overeenkomstig Besluit nr. 1 /96 van het
Comité douanesamenwerking EG-Turkije van 20 mei
1996 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van
Besluit nr. 1 /95 van de Associatieraad EG-Turkije ( s), een
A.TR.-certificaat te worden voorgelegd.

19 van de gecombineerde nomenclatuur;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 van

Artikel 2

de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van

Het in artikel 1 bedoelde gemeenschappelijk tariefcontin
gent wordt beheerd door de Commissie overeenkomstig
de bepalingen van de artikelen 308 bis tot en met 308
quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93 .

enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG)
nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het commu
nautair douanewetboek (3), laatstelijk gewijzigd bij Veror

dening (EG) nr. 1427/97 (4), de bepalingen zijn gecodifi
ceerd betreffende het beheer van de tariefcontingenten
die dienen te worden benut in chronologische volgorde

Artikel 3

van de data van aanvaarding van de aangiften voor het

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar

vrije verkeer;

bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

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

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1998 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 1997.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(<)
(2)
O
(4

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

318
126
253
196

van
van
van
van

20.
17.
11 .
24.

12. 1993, blz. 18
5. 1997, blz. 26.
10 . 1993, blz. 1 .
7. 1997, blz. 31 .

n PB L 200 van 9 . 8 . 1996, blz . 14.
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BIJLAGE

Volg

GN-code

Omschrijving

1902 11 00

Deegwaren , niet gekookt, noch gevuld of
op andere wijze bereid

nummer

09.0205

1902 19

Omvang van
het contingent

2,5 miljoen ECU

Contingent
recht

10,67 ECU/ 1 00 kg netto
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VERORDENING (EG) Nr. 2491/97 VAN DE COMMISSIE
van 12 december 1997

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3163/93 tot vaststelling van de op
ramingen berustende voorzieningsbalans voor zuivelproducten in het kader van
de specifieke voorzieningsregeling voor de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

GEMEENSCHAPPEN,

Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2019/93 van de Raad van
19 juli 1993 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de kleinere
eilanden in de Egeïsche Zee ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2417/95 van de Commissie (2), en
met name op artikel 4,
Overwegende dat, ter uitvoering van de artikelen 2 en 3
van Verordening (EEG) nr. 2019/93 voor de zuivelsector,
bij Verordening (EG) nr. 206/97 van de Commissie (3) de
jaarlijkse op ramingen berustende voorzieningsbalans voor
zuivelproducten voor de betrokken eilanden is vastgesteld
voor 1997; dat, met inachtneming van de medegedeelde
informatie met betrekking tot de behoeften van de eilan
den, de op ramingen berustende balans voor 1998 moet
worden vastgesteld;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

Artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EG) nr. 3163/93 van de
Commissie (4) wordt vervangen door:
„ 1 . Ter uitvoering van de artikelen 2 en 3 van
Verordening (EEG) nr. 2019/93 worden de hoeveel
heden zuivelproducten van de op ramingen berustende
voorzieningsbalans voor de kleinere eilanden in de
Egeïsche Zee waarvoor de communautaire steun wordt
toegekend, voor 1998 vastgesteld op:
(in ton)
GN-code

ex 0403 10

Product

Yoghurt

Lijst van

Hoeveelheden

de eilanden

1998

Groep A
Groep B

600 "

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1998 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB L 184 van 27. 7. 1993 , blz. 1 .
(2) PB L 248 van 14. 10 . 1995, blz. 39.
P) PB L 33 van 4. 2. 1997, blz . 6.

300

(4) PB L 283 van 18 . 11 . 1993, blz. 18 .
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VERORDENING (EG) Nr. 2492/97 VAN DE COMMISSIE
van 12 december 1997

houdende schorsing van de verkoop van boter uit openbare opslag op grond van
de artikelen 3 bis en 4 bis van Verordening ( EEG) nr. 2315/76
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

ervan voor andere gebruikers te handhaven, alsmede met

GEMEENSCHAPPEN,

het bestaan van andere aanschafmogelijkheden voor de
instellingen en gemeenschappen zonder winstoogmerk,
de in de artikelen 3 bis en 4 bis van Verordening (EEG)
nr. 2315/76 vastgestelde verkopen moeten worden

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelproducten ('), laat

stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 587/96 (2), en
met name op artikel 6, lid 6,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2315/76 van
de Commissie van 24 september 1976 met betrekking tot
de verkoop van boter uit openbare opslag (3), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1824/97 (4), is bepaald
dat vóór een bepaalde datum ingeslagen interventieboter
wordt verkocht tegen een prijs die gelijk is aan de door
het interventiebureau toegepaste aankoopprijs, verhoogd
met 1 ECU per 100 kilogram, en dat in artikel 3 bis,

respectievelijk artikel 4 bis van diezelfde verordening, is
voorzien in de levering van voedselhulp, respectievelijk de
verkoop van boter aan instellingen en gemeenschappen
zonder winstoogmerk;

Overwegende dat, gezien het huidige niveau van de voor
raden interventieboter en de noodzaak om de verkoop

geschorst;

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

Artikel 1

De verkoop van boter uit openbare opslag op grond van
de artikelen 3 bis en 4 bis van Verordening (EEG) nr.
2315/76 wordt geschorst.
Artikel 2

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

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 1997 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

148
206
261
260

van
van
van
van

28 .
16.
25.
23.

6.
8.
9.
9.

1968 ,
1996,
1976,
1997,

blz.
blz.
blz.
blz.

13.
21 .
12.
8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2493/97 VAN DE COMMISSIE
van 12 december 1997

tot aanpassing van het maximaal toegestane visserij-inspanningsniveau voor
sommige visseriitakken
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2027/95 van de Raad van
15 juni 1995 tot invoering van een regeling voor het
beheer van de visserij-inspanning voor bepaalde vangstge
bieden en visbestanden van de Gemeenschap ('), inzon
derheid op artikel 4, tweede streepje,

Overwegende dat de Commissie overeenkomstig artikel 4,
tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 2027/95 op
verzoek van een lidstaat de nodige maatregelen dient te
nemen om ervoor te zorgen dat die lidstaat zijn quota kan
exploiteren overeenkomstig de bepalingen van artikel 6,
lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 685/95 van

evenwichtigheden rakende herverdeling die het mogelijk
maakt de oorspronkelijk toegestane inspanningsniveaus
aan de actuele situatie van de vloot aan te passen en de
visserijactiviteiten te diversifiëren en te richten op andere
demersale soorten;

Overwegende dat de verordening onmiddellijk in werking
dient te treden opdat Spanje zijn quota doelmatiger kan
exploiteren met het oog op de voorziening van de markt
gedurende de periode waarin de toegewezen quota gelden;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor de visserij en de aquacultuur,

de Raad van 27 maart 1995 betreffende het beheer van de

visserij-inspanningen voor bepaalde vangstgebieden en

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

visbestanden van de Gemeenschap (2);

Overwegende dat Spanje bij de Commissie een verzoek
heeft ingediend om het jaarlijkse maximale visserij
inspanningsniveau, voor 1997, aan te passen, dat wil
zeggen voor de visserij op demersale soorten een deel van
de voor passief vistuig toegestane visserij-inspanningen
over te hevelen naar die voor gesleept vistuig, teneinde de
vaartuigen die de Spaanse vlag voeren in de gelegenheid
te stellen sommige quota op te vissen die zijn toegewezen
bij Verordening (EG) nr. 390/97 van de Raad van 20
december 1996 inzake de vaststelling van de voor 1997
geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbe

standen oï groepen visbestanden, alsmede bepaalde bij de
visserij in acht te nemen voorschriften f), laatstelijk gewij

zigd bij Verordening (EG) nr. 1974/97 (4);
Overwegende dat het bij deze overheveling van visserij
inspanningen enkel gaat om een niet aan de bestaande

Artikel 1

De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2027/95 voor
het Koninkrijk Spanje vermelde maximaal toegestane
inspanningsniveaus voor de visserij met gesleept vistuig
en de visserij met passief vistuig op demersale soorten ,
voor 1997, worden aangepast zoals aangegeven in de
bijlage .

Artikel 2

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

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 1997.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie

(') PB L 199 van 24. 8 . 1995, blz. 1 .
(2) PB L 71 van 31 . 3 . 1995, blz. 5.
O PB L 66 van 6. 3. 1997, blz. 1 .

4 PB L 278 van 11 . 10 . 1997, blz. 1
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Visserij-inspanning (*)

Visserijtak

Vistuig

Gesleept vistuig

Gebied 1CES of CECAF

Doelsoorten

Demersale soorten

V b ('), VI, VII, VIII, IX, X en CECAF 34.1.1 , 34.1.2, 34.2.0
waarvan :

V b (■), VI
waarvan :

59 190

1 305

n

VII

waarvan :

E

(5
7 613

r

«

Vila

0

VII f (

0

VIII a, VIII b, VIII d

8 795

VIII c, VIII e, IX, X en CECAF 34.1.1 , 34.1.2 en

41 477

34.2.0

waarvan :

VIII c, VIII e , IX P

27 839

IX 4

2216

xn

0

CECAF 34.1.1 f

10 303

CECAF 34.1 .2 r)

0

CECAF 34.2.0 1

0

CECAF 34.1.1 (4

0

CECAF 34.1.2 4

0

CECAF 34.2.0 4

0

*) Uitgedrukt in duizend kw x visdagen .

**) Gebied omschreven in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) nr. 685/95. De met dit gebied overeenkomende visserij-inspanning geldt zowel voor gesleept als voor passief
vistuig.

') Met uitzondering van de wateren die onder de soevereiniteit en/of jurisdictie van de Faeröer en IJsland vallen.
2) Ten noorden van 50° 30' noorderbreedte.

') Uitsluitend in de wateren die onder de soevereiniteit en/of jurisdictie van Spanje vallen.
4) Uitsluitend in de wateren die onder de soevereiniteit en/of jurisdictie van Portugal vallen.
5) Visserij-inspanning beperkt tot acht schepen.
6) Visserij-inspanning beperkt tot 32 schepen .
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Visserijtak

Vistuig

Passief vistuig

Visserij-inspanning (*)
Gebied ICES of CECAF

Doelsoorten

Demersale soorten

V b ('), VI, VII, VIII, IX, X en CECAF 34.1.1 , 34.1.2, 34.2.0
waarvan :

v b o, vi
waarvan :

50 468

2319

o

VII

waarvan :

E

(5)
6 485

o

«

Vila

0

VII f (2)

0

6 826

Vili a, VIII b, VIII d

VIII c, Vili e, IX, X en CECAF 34.1.1 , 34.1.2 en

34 838

34.2.0

waarvan :

VIII c, Vili e, IX (3)

14 082

IX C)

0

x0

0

CECAF 34.1.1 0

13 141

CECAF 34.1.2 0

7615

CECAF 34.2.0 (3)

0

CECAF 34.1.1 (4)

0

CECAF 34.1.2 0

0

CECAF 34.2.0 0

0

(*) Uitgedrukt in duizend kW x visdagen.

(") Gebied omschreven in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) nr. 685/95. De met dit gebied overeenkomende visserij-inspanning geldt zowel voor gesleept als voor passief
vistuig.

(') Met uitzondering van de wateren die onder de soevereiniteit en/of jurisdictie van de Faeröer en IJsland vallen.
(2) Ten noorden van 50° 30 ' noorderbreedte .

(-1) Uitsluitend in de wateren die onder de soevereiniteit en/of jurisdictie van Spanje vallen.
(4) Uitsluitend in de wateren die onder de soevereiniteit en/of jurisdictie van Portugal vallen .
(*) Visserij-inspanning beperkt tot acht schepen .
(') Visserij-inspanning beperkt tot 32 schepen .
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VERORDENING (EG) Nr. 2494/97 VAN DE COMMISSIE
van 12 december 1997

betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst van GN-code 1006 van

oorsprong uit de landen en gebieden overzee, in het kader van de bij
Verordening (EG) nr. 2352/97 vastgestelde specifieke maatregelen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Besluit 91 /482/EEG van de Raad van 25 juli
1991 betreffende de associatie van de landen en gebieden
overzee met de Europese Economische Gemeenschap ('),
laatstelijk gewijzigd bij Besluit 97/803/EG (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 2352/97 van de Commissie
van 28 november 1997 tot vaststelling van specifieke
maatregelen ten aanzien van de invoer van rijst van
oorsprong uit de landen en gebieden overzee (3), en met
name op artikel 4, lid 3,
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2352/97 speci
fieke maatregelen zijn vastgesteld ten aanzien van de
invoer van rijst van oorsprong uit de landen en gebieden
overzee, hierna „ LGO" te noemen; dat deze maatregelen
invoer met vrijstelling van douanerechten in het kader
van een toezichtregeling garanderen; dat zij met name
voorzien in een beperking van het aantal certificaten dat
een marktdeelnemer per dag kan aanvragen; dat in artikel
4, lid 3, van de genoemde verordening is bepaald dat,
indien de gevraagde hoeveelheden leiden tot een over

schrijding van het maandvolume van 13 300 ton rijst,
uitgedrukt in equivalent gedopte rijst, en indien volgens
een evaluatie van de situatie op de communautaire markt
deze overschrijding belangrijke verstoringen van die
markt dreigt te veroorzaken, de Commissie binnen tien
werkdagen, te rekenen vanaf de dag van de overschrijding,
een verminderingspercentage vaststelt dat moet worden
toegepast op elke aanvraag die op de dag van de over
schrijding is ingediend, de aanvragen die na de dag van de
overschrijding zijn ingediend, afwijst en de indiening van
nieuwe aanvragen voor de lopende maand schorst;
Overwegende dat de op 2 december 1997 aangevraagde
hoeveelheden

met 7 072 ton

worpen op basis van een evaluatie van de situatie op de
communautaire markt en van de ontwikkeling ervan; dat
uit dit onderzoek gebleken is dat deze hoeveelheden, gelet
op de voor Indica-rijst normale oogst in het verkoopsei
zoen 1997/ 1998 en het prijspeil voor deze rijstsoort op de
communautaire markt, de markt sterk zouden kunnen

verstoren, vooral omdat daardoor de teelt van Indica-rijst
in de Gemeenschap wordt opgegeven en de prijzen voor
deze rijstsoort dalen; dat derhalve artikel 4, lid 3, van

Verordening (EG) nr. 2352/97 moet worden toegepast,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2352/97
vastgestelde regeling aangevraagde invoercertificaten voor

rijst en breukrijst van GN-code 1006 worden afgegeven
voor de in de aanvragen vermelde hoeveelheden nadat

daarop het volgende verminderingspercentage is toege
past:

69,8575 % voor de op 2 december 1997 ingediende
aanvragen .

Artikel 2

Voor aanvragen voor invoercertificaten voor rijst en
breukrijst van GN-code 1006 die op of na 3 december
1997 zijn ingediend, worden geen invoercertificaten afge
geven in het kader van de bij Verordening (EG) nr.
2352/97 vastgestelde regeling.
Artikel 3

De mogelijkheid om in het kader van de bij Verordening
(EG) nr. 2352/97 vastgestelde regeling invoercertificaten
aan te vragen voor rijst en breukrijst van GN-code 1006,
wordt tot en met 31 december 1997 geschorst.
Artikel 4

het maandvolume van

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar

13 300 ton overschrijden; dat deze hoeveelheden door de
Commissie aan een bijzonder onderzoek zijn onder

bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB L 263 van 19. 9. 1991 , blz. 1 .
(2) PB L 329 van 29. 11 . 1997, blz. 50.

(A PB L 326 van 28 . 11 . 1997, blz. 21 .
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VERORDENING (EG) Nr. 2495/97 VAN DE COMMISSIE
van 12 december 1997

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1460/96 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen van de preferentiële handelsregelingen voor bepaalde,
door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen , bedoeld in artikel
7 van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6
december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling

vervangen door een verwijzing naar het bepaalde in de
artikelen 308 bis tot en met 308 quater van Verordening
(EG) nr. 2454/93;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor horizontale vraagstukken inzake
het handelsverkeer in verwerkte landbouwproducten die
niet onder bijlage II van het Verdrag vallen,

voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten
verkregen goederen ('), inzonderheid op artikel 8, lid 3,
eerste alinea,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat bij artikel 10 van Verordening (EG) nr.

Artikel 1

1460/96 van de Commissie van 25 juli 1996 tot vaststel

ling van de uitvoeringsbepalingen van de preferentiële
handelsregelingen voor bepaalde, door verwerking van
landbouwproducten verkregen goederen, bedoeld in
artikel 7 van Verordening (EG) nr. 3448 /93 van de Raad (2)
is voorzien in regels voor het beheer van de tariefcontin
genten ;

Overwegende dat sedert de vaststelling van die verorde
ning de bepalingen met betrekking tot het beheer van de
tariefcontingenten die dienen te worden benut in chrono
logische volgorde van de data van aanvaarding van de
aangiften voor het vrije verkeer zijn gecodificeerd bij
Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2
juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter
uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de
Raad tot vaststelling van het communautair douanewet
boek (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1427/97 (4); dat derhalve de huidige tekst van artikel 10
van Verordening (EG) nr. 1460/96 moet worden

Artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1460/96 wordt
vervangen door de volgende tekst:
„Artikel 10

De in deze verordening bedoelde tariefcontingenten
worden beheerd door de Commissie overeenkomstig
het bepaalde in de artikelen 308 bis tot en met 308

quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de
Commissie (*).

O PB L 253 van 11 . 10 . 1993, blz . 1 .".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag

volgende op die van haar bekendmaking in het Publica
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1998 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat .

Gedaan te Brussel, 12 december 1997.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

318
187
253
196

van
van
van
van

20.
26.
11 .
24.

12. 1993, blz. 18
7. 1996, blz. 18 .
10. 1993, blz. 1 .
7. 1997, blz. 31 .
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RICHTLIJN 97/69/EG VAN DE COMMISSIE
van 5 december 1997

tot drieëntwintigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn
67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het
kenmerken van gevaarlijke stoffen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

doelde bepalingen de afkorting „EEG" te vervangen door
die van „EG";

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat bij Richtlijn 96/56/EG de bepalingen

Gemeenschap,

van de artikelen 21 en 23 van Richtlijn 67/548/EEG
dienovereenkomstig zijn gewijzigd en het in de handel

Gelet op Richtlijn 67/548 /EEG van de Raad van 27 juni
1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de
verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen ('),

brengen van gevaarlijke stoffen welke van een etiket met

laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/56/EG van het

Europees Parlement en de Raad (2), inzonderheid op
artikel 28 ,

Overwegende dat bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG een
lijst van gevaarlijke stoffen bevat, alsmede bijzonderheden
over de wijze van indeling en etikettering van iedere stof
of groep van stoffen;

Overwegende dat uit laboratoriumonderzoek is gebleken
dat bepaalde kunstmatige (silicaat)glasvezels carcinogene
werking hebben; dat epidemiologisch onderzoek
bezorgdheid heeft gewekt over de uitwerking op de
gezondheid van kunstmatige (silicaat)glasvezels .

de vermeldingen „EEG-nummer" en „EEG-etikettering"
zijn voorzien, tot en met 31 december 2000 wordt toege
staan ;

Overwegende dat de bepalingen van deze richtlijn in
overeenstemming zijn met het advies van het Comité

voor de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek

van de richtlijnen met betrekking tot de opheffing van
technische handelsbelemmeringen voor gevaarlijke
stoffen en preparaten ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
Artikel 1

Richtlijn 67/548/EEG wordt als volgt gewijzigd:
Overwegende dat de lijst van gevaarlijke stoffen in bijlage
I derhalve dient te worden aangepast en uitgebreid, met
name om daarin bepaalde kunstmatige (silicaat)glasvezels
op te nemen; dat het voorwoord van bijlage I derhalve
dient te worden aangevuld met de nota's en bepalingen
betreffende de identificatie, de indeling en de etikettering
van kunstmatige (silicaat)glasvezels;

Overwegende dat het met de huidige kennis van zaken
gerechtvaardigd voorkomt om onder bepaalde omstandig
heden sommige kunstmatige (silicaat)glasvezels hier bij de
carcinogenen in te delen; dat deze mogelijkheid dient te
worden herzien in het licht van wetenschappelijke en
technische ontwikkelingen , in het bijzonder op het
gebied van het testen op carcinogene werking.

1 . Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
a) In het „Voorwoord" komt de vijfde alinea van het
hoofdstuk „Nomenclatuur" als volgt te luiden:
„Krachtens artikel 23, lid 2, onder a), moet voor
stoffen die in bijlage I voorkomen , een van de bena

mingen in deze bijlage als naam van de stof op het
etiket worden gebruikt. Voor sommige stoffen is
tussen

vierkante

haken

aanvullende

informatie

vermeld om identificatie van de stof te vergemakke
lijken . Deze aanvullende informatie behoeft niet op
het etiket ' te worden vermeld ".

b) Nota A in het „Voorwoord" komt als volgt te luiden:
„ Nota A:

Overwegende dat in een aantal bepalingen in de bijlagen
I en VI van Richtlijn 67/548 /EEG de afkorting „EEG"
wordt gebruikt;

vermeld in de vorm van een van de benamingen die
in bijlage I voorkomen (artikel 23, lid 2, onder a)).

Overwegende dat bij artikel G van het Verdrag betref
fende de Europese Unie het begrip „Europese Economi

gebruikt, zoals „. . . verbindingen " of „. . . zouten ". In

sche Gemeenschap" is vervangen door dat van „ Europese
Gemeenschap"; dat het derhalve passend is in bovenbe

De naam van de stof moet op het etiket worden

In bijlage I wordt soms een algemene benaming
dat geval moet de fabrikant of ieder ander die een

dergelijke stof op de markt brengt, op het etiket de
juiste naam vermelden, rekening houdend met het
hoofdstuk „ Nomenclatuur" van het „Voorwoord":

(') PB L 196 van 16. 8 . 1967, blz. 1 .
2 PB L 236 van 18 . 9. 1996, blz . 35.

Bijvoorbeeld voor BeCl2: berylliumchloride ".
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b) Alle verwijzingen naar „EEG-etikettenng worden
gelezen als „EG-etikettering".

c) Aan het „Voorwoord" worden de volgende nota s Q
en R toegevoegd:
„ Nota Q:

Artikel 2

De stof behoeft niet als kankerverwekkend te

worden ingedeeld, indien kan worden aangetoond
dat deze aan een van de volgende voorwaarden
voldoet:

— bij bepaling van de biologische persistentie in

13 . 12. 97

Gedurende de periode van vijf jaar na de inwerkingtre
ding van deze richtlijn zal de Commissie wetenschappe
lijke ontwikkelingen beoordelen en passende wijzigingen
aan Nota Q aanbrengen of die nota schrappen .

een kortdurende inhalatietest is gebleken dat de
vezels met een lengte van meer dan 20 (im een

Artikel 3

gewogen halfwaardetijd van minder dan tien

1.

dagen hebben ;

de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in
werking treden om aan deze richtlijn te voldoen . Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

of

— bij bepaling van de biologische persistentie in
een kortdurende intratracheale instillatietest is

gebleken dat de vezels langer dan 20 |im een
gewogen halfwaardetijd van minder dan 40
dagen hebben;
of

— uit een adequate intraperitoneale test is geen
bovenmatige pathogeniteit of carcinogeniteit
gebleken;
of

— bij afwezigheid van substantiële pathogeniteit of
neoplastische veranderingen in een geschikte
inhalatietest op lange termijn .
Nota R :

Indeling als kankerverwekkend is niet noodzakelijk
voor vezels waarvan de naar de lengte gewogen

meetkundig gemiddelde diameter, minus tweemaal

Niet later dan 16 december 1998 doen de lidstaten

Wanneer de lidstaten 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 lidstaten .
2.

Onverminderd artikel 1 staan de lidstaten toe dat

stoffen die van een etiket met de vermelding „EEG
nummer" of „EEG-etikettering" zijn voorzien, tot en met
31 december 2000 in de handel worden gebracht.
Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Artikel 5

de standaardfout, groter is dan 6 (im ".

d) De stoffen in de bijlage bij de onderhavige richtlijn

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten .

worden toegevoegd .

e) Alle verwijzingen naar „EEG-nummer" worden

Gedaan te Brussel , 5 december 1997.

gelezen als „EG-nummer".

2. Bijlage VI wordt als volgt gewijzigd:
a) Alle verwijzingen naar „EEG-nummer" worden
gelezen als „EG-nummer".

Voor de Commissie

Ritt BJERREGAARD
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

CAS No

—

EC No

—

No 650-016-00-2

Nota A

Nota Q
Nota R

ES:

Lanas minerales, excepto aquellas indicadas específicamente en este anexo;

[Fibra vitreas artificiales (silicatos) con una orientación aleatoria y cuyo contenido en óxidos alcalinos y óxidos alcalino-térreos

(Na20 + K20 + Ca0-f-Mg0 + BaÓ) sea superior al 18 % en peso]
DA:

Mineraluld, undtagen sadanne nævnt andetsteds i dette bilag;

[Syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider
(Na20-l-K20-)-Ca0 + Mg0 + Ba0) på over 18 vægtprocent]
DE:

Mineralwolle, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt;

[Künstlich hergestellte ungerichtete glasige (Silikat-) Fasern mit einem Anteil an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden (Na20 +
K2O + CaO + MgO + BaO) von über 18 Gewichtsprozent]

EL:

Ορυκτές ίνες, εξαιρουμένων αυτών που κατονομάζονται σε άλλο σημείο αυτού του Παραρτήματος.
[Τεχνητές υαλώδεις (πυριτικές) ίνες άτακτου προσανατολισμού με περιεκτικότητα σε οξείδια αλκαλίων και αλκαλικών
γαιών (Na20 + K.20 + Ca0 + Mg0 + BaC>) ανώτερη του 18% κατά βάρος].

EN:

FR:

Mineral wool, with the exception of those specified elsewhere in this Annex;
[Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2Ü + K2O -I- CaO +
MgO + BaO) content greater than 18 % by weight]

Laines minérales, à 1 exception de celles nommément désignées dans cette annexe;

[Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes
alcalino-terreux (Na2Û + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 % ]
IT:

Lane minerali , escluse quelle espressamente indicate in questo allegato;

[Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi
(Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + Ba0) superiore al 18 % in peso]
NL:

Minerale vezels, met uitzondering van in deze bijlage met name genoemde;

[Kunstmatige (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden (Na20 +
K2O + CaO + MgO -I- BaO) van meer dan 18 gewichtspercenten]
PT:

Lã mineral, com excepção das expressamente referidas no presente anexo;
[Fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e
alcalino-terrosos (Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + Ba0) superior a 18 %]

FI :

Mineraalikuidut, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut;
[Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidija maa-alkaalioksidipitoisuus
(Na20 + K20 + Ca0-I-Mg0 + Ba0) on yli 18 painoprosenttia]

SV:

Mineralull, förutom det pa andra ställen i bilagan nämnda;
[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller
(Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + Ba0), överstiger 18 viktprocent]
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Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification,
Classification, Classificazione, Indeling, Classificando, Luokitus, Klassificering
Care. Cat. 3; R40

Xi ; R38

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning
Xn

R : 38-40

S: (2-)36/37

Limites de concentración, Koncentrationsgrcenser, Konzentrationsgrenzwerte, 'Opia συγκντρωσης,
Concentration Limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione,

Concentratiegrenzen, Limites de concentrando, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgranser
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Nota A
Nota R

ES:

Fibras ceramicas refractarias; fibras para usos especiales, excepto aquellas expresamente citadas en este anexo;
[Fibras vitreas artificiales (silicatos) con una orientación aleatoria y cuyo contenido en óxidos alcalinos y óxidos alcalino-térreos
(Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + BaC)) sea inferior o igual al 18 % en peso]

DA:

Keramiske fibre; special fibre, undtagen sadanne nævnt andetsteds i dette bilag;
[Syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider
(Na20 + K20 + Ca0-I-Mg0-I-Ba0) på 18 vægtprocent og derunder]

DE:

Keramische Mineralfasern; Fasern für spezielle Anwendungen, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt;
[Künstlich hergestellte ungerichtete glasige (Silikat-) Fasern mit einem Anteil an Alkali - und Erdalkalimetalloxiden (Na20 +
K2O + CaO + MgO + BaO) von weniger oder gleich 18 Gewichtsprozent]

EL:

Διαθλαστικές κεραμικές ίνες· ίνες για ειδικούς σκοπούς εξαιρουμένων αυτών που κατονομάζονται σε άλλο σημείο αυτού
του Παραρτήματος·

[Τεχνητές υαλώδεις (πυριτικές) ίνες άτακτου προσανατολισμού με περιεκτικότητα σε οξείδια αλκαλίων και αλκαλικών

γαιών (Na20 + K2Ó -l-CaO-(-MgO + BaO) κατώτερη ή ίση του 18% κατά βάρος].
EN:

Refractory Ceramic Fibres; Special Purpose Fibres, with the exception of those specified elsewhere in this Annex;
[Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na20 + K20 + Ca0-I
MgO + BaO) content less or equal to 18 % by weight]

FR:

Fibres céramiques réfractaires; fibres à usage spécial, à 1 exception de celles nommément désignées dans cette annexe;
[Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes
alcalino-terreux (Na20 + K20-l-Ca0-(-Mg0-(-Ba0) est inférieur ou égal à 18 %]

IT:

Fibre ceramiche refrattarie; fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato;
[Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi
(Na20 + K20 + Ca0 + Mg0-I-Ba0) pari 0 inferiore al 18 % in peso]

NL:

Keramische minerale vezels; vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van in deze bijlage met name genoemde;
[Kunstmatige (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden (Na20 + K20 +
CaO + MgO + BaO) van ten hoogste 18 gewichtspercenten]

PT:

Fibras cerâmicas refractárias; fibras para usos específicos, com excepção das expressamente referidas no presente anexo;
[Fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e alcalino-ter

rosos (Na20 + K20 + CaÒ-l-MgO-t-BaO) não superior a 18%]

FI:

SV:

Keraamiset kuidut; kuidut erityistarkoituksiin , paitsi muualla tässä liitteessä mainitut;
[Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidija maa-alkalioksidipitoisuus
(Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + Ba0) on enintään 18 painoprosenttia]

Keramiska fibrer; specialfibrer förutom det pa andra ställen i bilagan nämnda;

[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller
(Na20 + K20 + Ca0 + Mg0-I-Ba0), är lika med eller understiger 18 viktprocent]
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Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification,
Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering
Care . Cat. 2; R49

Xi ; R38

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning
R : 49-38

S : 53-45

Limites de concentración, Koncentrationsgrcenser, Konzentrationsgrenzwerte, Opia συγκέντρωσης,
Concentration Limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione,

Concentratiegrenzen, Limites de concentrando, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgranser

13 . 12. 97

13 . 12. 97

INL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 343 /25

II

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 27 oktober 1997

tot toepassing van Richtlijn 72/166/EEG van de Raad inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de
wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van

motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze
aansprakelijkheid
(Voor de EER relevante tekst)

(97/828 /EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

— op 12 december 1973 tussen de bureaus van de negen
lidstaten en die van Oostenrijk, Finland, Noorwegen,
Zweden en Zwitserland en op 15 maart 1986 zijn
uitgebreid tot de bureaus van Portugal en Spanje en
op 9 oktober 1987 tot het bureau van Griekenland,

— op 22 april 1974 tussen de veertien oorspronkelijke
Gelet op Richtlijn 72/ 166/EEG van de Raad van 24 april
1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wette
lijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming van aan het
verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de
controle op de verzekering tegen deze aansprakelijk
heid ('), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 84/5/EEG (2),
inzonderheid op artikel 2, lid 2, en artikel 7, lid 3,

ondertekenaars van de aanvullende overeenkomst van

12 december 1973 en het bureau van Hongarije,
— op 22 april 1974 tussen de veertien oorspronkelijke
ondertekenaars van de aanvullende overeenkomst van

12 december 1973 en het bureau van Tsjechoslowa
kije,
— op 14 maart 1986 tussen het bureau van Griekenland

en de bureaus van Tsjechoslowakije en Hongarije;
Overwegende dat de huidige betrekkingen tussen de
nationale bureaus van verzekeraars van de lidstaten , Noor

wegen, Zwitserland, Hongarije, de Tsjechische en
Slowaakse Republiek en IJsland, als gedefinieerd in
artikel 1 , lid 3, van Richtlijn 72/ 166/EEG („ Bureaus") die
gezamenlijk de concrete middelen verschaffen voor de
opheffing van de verzekeringscontrole in het geval van
voertuigen die gewoonlijk op de grondgebieden van deze
landen zijn gestald, geregeld worden door de volgende
overeenkomsten tot aanvulling op de internationale over
eenkomst inzake het stelsel van de groene kaart tussen
nationale bureaus van verzekeraars van 2 september 1951
(„aanvullende overeenkomsten"), welke zijn gesloten :
(') PB L 103 van 2. 5. 1972, blz. 1 .
2 PB L 8 van 11 . 1 . 1984, blz . 17.

Overwegende dat de Commissie achtereenvolgens de
Beschikkingen 74/ 166/EEG (3) en 74/ 167/EEG (4), 75/23/
EEG (5), 86/21 8/EEG (% 86/219/EEG 0 en 86/220/
EEG (8), 88/367/EEG O, 88/368/EEG (10) en 88/369/
EEG (") heeft gegeven tot toepassing van Richtlijn
72/ 166/ EEG, volgens welke iedere lidstaat afziet van het
(3) PB
(4) PB
O PB
O PB
O PB
O PB
(9) PB
( 10) PB

L
L
L
L
L
L
L
L

87 van 30 . 3 . 1974, blz . 13 .
87 van 30. 3. 1974, blz. 14.
6 van 10 . 1 . 1975, blz. 33.
153 van 7. 6 . 1986, blz. 52 .
153 van 7. 6. 1986, blz . 53 .
153 van 7. 6 . 1986, blz . 54 .
181 van 12. 7. 1988 , blz . 45.
181 van 12. 7. 1988 , blz. 46.

" PB L 181 van 12. 7. 1988 , blz . 47.
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verrichten van controle op de verzekering tegen wettelijke

aansprakelijkheid ten aanzien van voertuigen die
gewoonlijk op het Europese grondgebied van een andere
lidstaat of op het grondgebied van Hongarije, Tsjecho
slowakije, Zweden, Finland, Noorwegen, Oostenrijk en
Zwitserland zijn gestald en die onder de aanvullende

13 . 12. 97

hebben aangepast en uitgebreid met de Tsjechische en
Slowaakse Republiek;
Overwegende dat Slovenië op 12 september 1996 de
multilaterale garantieovereenkomst heeft ondertekend,

overeenkomsten vallen ;

Overwegende dat de bureaus de teksten van de aanvul

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

lende overeenkomsten hebben herzien en eenvormig

hebben gemaakt en deze hebben vervangen door één
enkele overeenkomst (de „multilaterale garantieovereen
komst") die op 15 maart 1991 werd gesloten in overeen

stemming met de beginselen van artikel 2, lid 2, van
Richtlijn 72/ 166/EEG;

Overwegende dat de Commissie vervolgens Beschikking
91 /323/EEG (') van 30 mei 1991 heeft gegeven, strek
kende tot vernietiging van de aanvullende overeenkom
sten volgens welke de lidstaten afzien van het verrichten
van controle op de verzekering tegen wettelijke aanspra
kelijkheid ten aanzien van voertuigen die gewoonlijk op
het Europese grondgebied van een andere lidstaat of op
de grondgebieden van Hongarije, Tsjechoslowakije,
Zweden, Finland, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland

zijn gestald, en tot de vervanging van deze aanvullende

Artikel 1

Met ingang van 1 november 1997 ziet iedere lidstaat af
van het verrichten van controle op de verzekering tegen
wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van voertuigen
die gewoonlijk op het grondgebied van Slovenië zijn
gestald en die onder de multilaterale garantieovereen
komst tussen nationale bureaus van verzekeraars van 15
maart 1991 vallen .

Artikel 2

De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis
van de ter uitvoering van deze beschikking genomen
maatregelen .

overeenkomsten door de multilaterale garantieovereen

komst per 1 juni 1991 ;

Overwegende dat de Commissie Beschikking 93/43/
EEG (2) heeft gegeven volgens welke iedere lidstaat, met
ingang van 1 juni 1993, afziet van het verrichten van
controle op de verzekering tegen wettelijke aansprake
lijkheid ten aanzien van voertuigen die gewoonlijk op het
grondgebied van IJsland zijn gestald en die onder de
multilaterale garantieovereenkomst tussen nationale
bureaus van verzekeraars van 15 maart 1991 vallen ;

Overwegende dat de bureaus, op basis van het addendum
van 17 september 1993, de multilaterale overeenkomst

(') PB L 177 van 5. 7. 1991 , blz. 25.
2 PB L 16 van 25 . 1 . 1993, blz . 51 .

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten .

Gedaan te Brussel, 27 oktober 1997 .
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 1 december 1997

tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 februari,
1 maart, 1 april, 1 mei en 1 juni 1997 van toepassing zijn op de bezoldigingen
van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in
derde landen

(97/829/EGKS, EG, Euratom)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

gebleken dat de variatie van de kosten van levensonder

GEMEENSCHAPPEN,

houd, die aan de hand van de aanpassingscoëfficiënt en
de desbetreffende wisselkoers wordt gemeten, voor
bepaalde derde landen sedert de laatste vaststelling of
wijziging meer dan 5 % bedraagt,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één
Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen
hebben,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese
Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is
op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen ,
vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr.
259/6 8 van de Raad ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (Euratom, EGKS, EG) nr. 2485/96 (2), inzonderheid
op artikel 13, tweede alinea, van bijlage X,
Overwegende dat bij Verordening (EGKS, EG, Euratom)
nr. 1785/97 van de Raad (3), overeenkomstig artikel 13,
eerste alinea, van bijlage X bij het Statuut, de aanpassings
coëfficiënten zijn vastgesteld die met ingang van 1 januari
1997 van toepassing zijn op de bezoldigingen die in de
valuta van het land van tewerkstelling worden uitbetaald
aan de ambtenaren die in derde landen zijn tewerkgesteld;
Overwegende dat de Commissie in de voorbije maanden
diverse wijzigingen van deze aanpassingscoëfficiënten (4)
heeft doorgevoerd overeenkomstig artikel 13, tweede
alinea, van bijlage X van het Statuut;
Overwegende dat met ingang van 1 februari, 1 maart,
1 april, 1 mei en 1 juni 1997 bepaalde van deze aanpas
singscoëfficiënten dienen te worden gewijzigd daar uit
statistische gegevens waarover de Commissie beschikt, is

(') PB L 56 van 4. 3. 1968, blz. 1 .
(2) PB L 338 van 28 . 12. 1996, blz. 1 .
0 PB L 254 van 17. 9. 1997, blz. 1 .
4 PB L 236 van 27. 8 . 1997, blz . 23.

BESLUIT:

Enig artikel

Met ingang van 1 februari, 1 maart, 1 april, 1 mei en
1 juni 1997 worden de aanpassingscoëfficiënten die van
toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren
die in derde landen zijn tewerkgesteld en die in de valuta
van het land van tewerkstelling worden uitbetaald, gewij
zigd overeenkomstig de bijlage .

De voor de berekening van deze bezoldigingen toegepaste
wisselkoersen zijn die welke worden gebruikt voor de

uitvoering van de algemene begroting van de Europese
Gemeenschappen voor de maand die voorafgaat aan de in
de eerste alinea bedoelde data .

Gedaan te Brussel , 1 december 1997.
Voor de Commissie
Hans VAN DEN BROEK

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

Land van tewerkstelling

Aanpassingscoëfficiënten
februari 1997

Benin

63,96

Bulgarije

53,86

Land van tewerkstelling
Albanië

Aanpassingscoëfficiënten
maart 1997

84,55

Barbados

110,22

Bulgarije

63,13

Ghana

36,30

Guinee-Bissau

55,25

Roemenië

47,91

Swaziland

50,21

Turkije

66,44

Land van tewerkstelling

Aanpassingscoëfficiënten
april 1997

Albanië

89,52

Angola
Bulgarije

76,56

Colombia

82,45

38,48

Comoren

93,01

Costa Rica

78,07

Guinee-Bissau

58,42

Oekraïne

127,58

Roemenië

45,36

Swaziland

50,20

Turkije

68,41

Zimbabwe

53,87

Land van tewerkstelling

Aanpassingscoëfficiënten
mei 1997

Albanië

90,77

Bangladesh

67,92

Brazilië

91,15

Bulgarije

93,96

Ghana

37,04

Guinee-Bissau

61,41

Hongarije

65,25

Mexico

58,95

Roemenië

59,72

Soedan

34,60

Tanzania

53,31

Turkije
Uruguay

69,58

98,20

Venezuela

65,71
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Land van tewerkstelling

Aanpassingscoëfficiënten
juni 1997

Costa Rica

85,51

Guinee-Bissau

64,93

Kenia

80,93

Pakistan

65,48

Samoa

89,86

Turkije

72,97

Zimbabwe

55,78

Zuid-Korea

108,87
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 11 december 1997

tot intrekking van Beschikking 97/613/EG en houdende vaststelling van
bijzondere voorwaarden voor de invoer van pimpernoten (pistaches) en bepaalde
daarvan afgeleide producten van oorsprong of herkomst uit Iran
(Voor de EER relevante tekst)

(97/830/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 93/43/EEG van de Raad van 14 juni
1993 inzake levensmiddelenhygiëne ('), inzonderheid op
artikel 10 , lid 1 ,

Overwegende

dat Beschikking 97/613/EG van de

Overwegende dat pimpernoten (pistaches) en daarvan
afgeleide producten van oorsprong of herkomst uit Iran
mogen worden ingevoerd mits aan deze bijzondere voor
waarden wordt voldaan ;

Overwegende dat pimpernoten (pistaches) en daarvan
afgeleide producten overeenkomstig goede hygiënische
praktijken moeten zijn geproduceerd, gesorteerd, op- en
overgeslagen , verwerkt, verpakt en vervoerd; dat het
gehalte aan aflatoxine Bl en het totaalgehalte aan afla
toxine moeten worden bepaald in monsters die van de
zendingen worden genomen vlak voordat deze Iran verla

Commissie van 8 september 1997 houdende tijdelijke

ten;

opschorting van de invoer van pimpernoten (pistaches) en
bepaalde daarvan afgeleide producten van oorsprong of
herkomst uit Iran (2), van toepassing is tot 15 december
1997 en moet worden ingetrokken;

Overwegende dat iedere zending pimpernoten (pistaches)
van oorsprong of herkomst uit Iran vergezeld moet gaan
van door de Iraanse instanties afgegeven bewijsstukken
betreffende de omstandigheden van productie, sortering,
op- en overslag, verwerking, verpakking en vervoer,

Overwegende dat is gebleken dat pimpernoten (pistaches)
van oorsprong of herkomst uit Iran in veel gevallen zeer
sterk verontreinigd zijn met aflatoxine Bl ;

alsmede de resultaten van de laboratoriumanalyses van de
zending voor het gehalte aan aflatoxine Bl en het totaal
gehalte aan aflatoxine;

Overwegende dat het Wetenschappelijk Comité voor de
menselijke voeding heeft geconstateerd dat aflatoxine Bl
zelfs in uiterst lage doses leverkanker kan veroorzaken en

Overwegende dat zendingen pimpernoten (pistaches) van
oorsprong of herkomst uit alle derde landen aan analyses
moeten worden onderworpen, teneinde het gehalte aan
aflatoxine Bl en het totaalgehalte aan aflatoxine vast te

bovendien genotoxisch is;

Overwegende dat dit een groot gevaar vormt voor de
volksgezondheid in de Gemeenschap en dat er bescher
mende maatregelen op communautair niveau moeten
worden vastgesteld;

Overwegende dat een onderzoek is verricht naar de hygië
nische omstandigheden in Iran, waaruit is gebleken dat de

stellen; dat daartoe de gecoördineerde programma's voor
de officiële controle op levensmiddelen moeten worden
aangevuld;

Overwegende dat de lidstaten op 29 oktober 1997 en 10
november 1997 zijn geraadpleegd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

hygiënische praktijken en de opspoorbaarheid van
pimpernoten (pistaches) moeten worden verbeterd; dat het
onderzoeksteam niet de mogelijkheid had om alle fasen
van op- en overslag van pimpernoten (pistaches) vooraf

gaand aan de uitvoer te controleren; dat door de Iraanse
instanties toezeggingen zijn gedaan, in het bijzonder met
betrekking tot verbeteringen van de praktijken bij produc
tie, op- en overslag, sortering, verwerking, verpakking en

Artikel 1

Bij deze beschikking wordt Beschikking 97/613/EG
houdende tijdelijke opschorting van de invoer van
pimpernoten (pistaches) en bepaalde daarvan afgeleide
producten van oorsprong of herkomst uit Iran, ingetrok
ken .

vervoer; dat het derhalve nodig is pimpernoten (pistaches)

en daarvan afgeleide producten van oorsprong of

Artikel 2

herkomst uit Iran aan bijzondere voorwaarden te onder

werpen, teneinde een hoog beschermingsniveau voor de
volksgezondheid te waarborgen;
(') PB L 175 van 19. 7. 1993, blz. 1 .

2 PB L 248 van 11 . 9. 1997, blz . 33.

1.

De lidstaten mogen :

— pimpernoten (pistaches) van GN-code 0802 50 00, en
— gebrande pimpernoten (pistaches) van de GN-codes
2008 19 13 en 2008 19 93 ,
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van oorsprong of herkomst uit Iran invoeren op voor
waarde dat de zending vergezeld gaat van de officiële
bemonsterings- en analyseresultaten en van het in bijlage
I opgenomen gezondheidscertificaat, ingevuld, onderte
kend en geverifieerd door een vertegenwoordiger van het
Iraanse Ministerie van Volksgezondheid.
2. Pimpernoten (pistaches) en daarvan afgeleide
producten van oorsprong of herkomst uit Iran mogen
alleen in de Gemeenschap worden ingevoerd via één van
de in bijlage II genoemde punten van binnenkomst.

L 343 /31
Artikel 3

Deze beschikking wordt vóór 31 oktober 1998 opnieuw
bezien, teneinde te beoordelen of de in artikel 2 bedoelde

bijzondere voorwaarden een voldoende beschermingsni
veau voor de volksgezondheid in de Gemeenschap
bieden . Bij dat onderzoek wordt ook beoordeeld of de
bijzondere voorwaarden moeten worden gehandhaafd.
Artikel 4

3.

Iedere zending moet zijn voorzien van een code die
overeenkomt met de code van de officiële bemonsterings
en analyseresultaten en van het gezondheidscertificaat die
zijn bedoeld in lid 1 .

De lidstaten nemen de nodige maatregelen teneinde aan
deze beschikking te voldoen. Zij stellen de Commissie

4. De bevoegde instanties van de lidstaten zien erop
toe dat bij de invoer van pimpernoten (pistaches) van
oorsprong of herkomst uit Iran, de bijbehorende docu
mentatie wordt gecontroleerd, teneinde te waarborgen dat

Artikel 5

wordt voldaan aan de in lid 1 bedoelde vereisten inzake

daarvan in kennis.

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

het gezondheidscertificaat en de bemonsteringsresultaten .
5. De bevoegde instantie zorgt ervoor dat iedere
zending, alvorens vanuit het punt van binnenkomst in de
Gemeenschap op de markt te worden gebracht, systema
tisch wordt bemonsterd en geanalyseerd teneinde het
gehalte aan aflatoxine Bl en het totaalgehalte aan afla
toxine te bepalen . De Commissie wordt door de bevoegde
instantie in kennis gesteld van de resultaten van deze
analyses.

Gedaan te Brussel, 11 december 1997.

Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

Code van de zending:

Nummer certificaat:

GEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR DE INVOER IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VAN

PIMPERNOTEN (PISTACHES) EN BEPAALDE DAARVAN AFGELEIDE PRODUCTEN VAN
OORSPRONG OF HERKOMST UIT IRAN

Overeenkomstig de bepalingen van Beschikking 97/830/EG van de Commissie houdende vaststelling van
bijzondere voorwaarden voor de invoer van pimpernoten (pistaches) van GN-code 0802 50 00 en daarvan
afgeleide producten van de GN-codes 2008 19 13 en 2008 19 93 van oorsprong of herkomst uit Iran .
De/ Het

(instantie op het gebied van de volksgezondheid, die rechtstreeks ressorteert onder het Ministerie van Volksge
zondheid van de Islamitische Republiek Iran)
VERKLAART:

dat de pimpernoten (pistaches) van deze zending met codenummer
zending), bestaande uit:

(codenummer van de

(beschrijving van de zending, product, aantal en soort verpakkingen, bruto- of nettogewicht)

ingeladen
te

(plaats van inlading)
door

(gegevens van de vervoerder)

met bestemming
(plaats en land van bestemming)

afkomstig van bedrijf

(naam en adres van het bedrijf)

in overeenstemming met goede hygiënische praktijken zijn geproduceerd, gesorteerd, op- en overgeslagen,
verwerkt, verpakt en vervoerd.

Van deze zending zijn op
(datum)
(aantal monsters) monsters pimpernoten
(pistaches) genomen, die op
(datum) in het
(naam laboratorium) laborato
rium van het Ministerie van Volksgezondheid van de Islamitische Republiek Iran zijn onderworpen aan een
laboratoriumanalyse, teneinde het gehalte aan aflatoxine B 1 en het totaalgehalte aan aflatoxine te bepalen; de
nadere gegevens met betrekking tot de bemonstering, de toegepaste analysemethoden en de resultaten zijn
aangehecht.
Gedaan te

Stempel en handtekening van de
vertegenwoordiger van het Ministerie van Volksge
zondheid van de Islamitische Republiek Iran
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BIJLAGE II

Lijst van punten van binnenkomst waardoor pimpernoten (pistaches) en daarvan afgeleide
producten van oorsprong of herkomst uit Iran mogen worden ingevoerd in de Europese
Gemeenschap

Punt van binnenkomst

Lidstaat

BELGIQUE-BELGIË

Antwerpen

DANMARK

Alle Deense havens en luchthavens en alle grensstations

DEUTSCHLAND

HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flug
hafen, HZA München-Flughafen, HZA Hof — ZA Schirnding, HZA
Weiden — ZA Furth im Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA WaidhausAutobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirt
schaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontroll

stelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA ForstAutobahn , HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen , HZA Bremerhaven —
ZA Container Terminal , HZA Bremerhaven — ZA Rotersand, HZA

Hamburg-Freihafen-Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Freihafen — ZA
Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof, HZA Hamburg-Freihafen — ZA
Köhlfleetdamm, HZA Hamburg-St. Annen — ZA Altona, HZA HamburgWaltershof-Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Waltershof — ZA Flughafen,
HZA Frankfurt am Main-Flughafen , HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle,
HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Lüneburg — ZA Stade, Stadtver
waltung Dresden, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkon
trollstelle Dresden-Friedrichstadt (für Bahntransport), Landratsamt Weisse
ritzkreis, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle
(für Straßentransport), Landratsamt Niederschlesischer Oberlausitzkreis
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Ludwigs
dorf (für Straßentransport), HZA Itzehoe — ZA Pinneberg
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα, Πειραιάς, Ελευσίνα, Αερολιμένας Αθηνών, Θεσσαλονίκη,
Βόλος, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Αερολιμένας Κρήτης, Εύζωνοι,
Ειδομένη, Ορμένιο, Κήποι, Κακαβιά, Νίκη, Προμαχώνας, Πύθιο,
Ηγουμενίτσα, Κρυσταλλοπηγή

ESPAÑA

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puer
to), Barcelona (Aeropuerto, Puerto), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puer
to), Cartagena (Puerto), Gijón (Aeropuerto, Puerto), Huelva (Puerto), La
Coruña-Santiago de Compostela (Aeropuerto, Puerto), Las Palmas de Gran
Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid-Barajas (Aeropuerto), Málaga (Aero
puerto, Puerto), Palma de Mallorca (Aeropuerto), Pasajes-Irún (Aeropuerto,
Puerto), Santa Cruz de Tenerife (Aeropuerto, Puerto), Santander (Aeropuerto,
Puerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Valencia (Aero
puerto, Puerto), Vigo-Villagareia (Aeropuerto), Marín (Puerto), Vitoria (Aero
puerto), Zaragoza (Aeropuerto)

ITALIA

Ufficio Sanità marittima ed aerea di Ancona
Ufficio Sanità marittima ed aerea di Bari
Ufficio Sanità marittima ed aerea di Genova
Ufficio Sanità marittima di Livorno

Ufficio Sanità marittima ed aerea di Napoli
Ufficio Sanità marittima di Ravenna
Ufficio Sanità marittima di Salerno
Ufficio Sanità marittima ed aerea di Trieste
LUXEMBOURG

Centre douanier, Croix de Gasperich , Luxembourg

NEDERLAND

Rotterdam

ÖSTERREICH

Nickelsdorf, Spielfeld

PORTUGAL

Lisboa

L 343/33

L 343 /34
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Lidstaat

SUOMI-FINLAND

Helsinki

SVERIGE

Göteborg

UNITED KINGDOM

Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole
Grangemouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham,
Ipswich, King's Lynn , Leith, Liverpool, London (including Tilbury and
Thamesport), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester
including Ellesmere Port, Middlesbrough, Newhaven , Poole, Shoreham,
Southampton

13 . 12. 97

BERICHT AAN DE LEZERS

In 1998 ondergaat het abonnement op het Publicatieblad van de Europese Gemeen
schappen (PB) L & C enkele wijzigingen. Onderhavige aankondiging laat het de beta
lende abonnees toe een gegronde keuze te maken uit de nieuwe mogelijkheden.
EU-WETGEVINGSDIENST

Met ingang van januari 1998 zal de volledige tekst (inclusief tabellen en grafieken) van
de nieuwe edities van het PB L & C gratis op Internet (http://europa.eu.int in alle elf
talen beschikbaar zijn gedurende 20 dagen.
PB L & C CD-ROM

In 1998 verschijnt er een cd-rom-versie van het PB L & C in cumulatieve kwartaal
versies in één taal. De huidige abonnees van het PB L & C die een cd-rom-abonne
ment nemen naast een abonnement op de papieren of microficheversie of CELEX,

krijgen een korting van 50 % op de cd-rom. Er zal ook een LAN-optie verkrijgbaar
zijn . De cd-rom is ook los verkrijgbaar.

FORFAITABONNEMENT OP CELEX

In de lente van 1998 zal er een forfaitabonnement op CELEX verkrijgbaar zijn
dat toegang voor één jaar voor een vaste prijs omvat (960 ECU), onafhankelijk
van het gebruik. CELEX is de officiële juridische gegevensbank van de Europese
Unie, een ongeëvenaarde bron van informatie over de EU-wetgeving sinds 1951
(http://europa.eu.int/celex)

STRAFFEN VOOR HET LAATTIJDIG VERLENGEN VAN ABONNE
MENTEN OP PAPIEREN VERSIES

De verzending van de papieren versie van het PB L & C naar betalende abonnees die
hun abonnement nog niet hebben verlengd op 31 januari 1998 wordt vanaf dan stop
gezet. Degenen die na deze datum een abonnement op het PB L & C nemen of
verlengen, kunnen ervoor opteren om:
i) de gemiste nummers niet meer te ontvangen en enkel te betalen voor de maanden
waarin wel Publicatiebladen werden ontvangen;
ii) de cd-rom met de gemiste nummers te ontvangen en de gewone abonnementsprijs
te betalen;

iii) de papieren versie van de gemiste nummers te ontvangen en het dubbele te betalen
voor elke maand waarvoor nazending nodig was.
Het is thans mogelijk om alle abonnementsversies van het Publicatieblad van de Euro
pese Gemeenschappen L & C (papier, microfiche, off-line en CELEX) te kopen bij alle
leden van het verkoopnetwerk van EUR-OP, behalve bij de documentafleverings
agenten . Gelieve voor nadere inlichtingen contact op te nemen met uw verkoopagent.

