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VERORDENING (EG) Nr. 2569/97 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1997

betreffende het beëindigen van de visserij op makreel door vissersvaartuigen die
de vlag voeren van Denemarken
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van
12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling
voor het gemeenschappelijk visserijbeleid ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2205/97 (2), inzonder
heid op artikel 21 , lid 3,
Overwegende dat 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 visbestanden of groepen visbestanden , alsmede
bepaalde bij de visserij in acht te nemen voorschriften (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1974/97 (4),
quota vastlegt voor makreel voor 1997;
Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van
de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de
vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is
vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum
vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht
volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten
verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een
lidstaat;

voor 1997 toegewezen quotum bereikt hebben; dat Dene
marken de visserij op dit bestand verboden heeft met
ingang van 23 november 1997; dat het daarom noodzake
lijk is deze datum aan te houden ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1

Door de vangsten van makreel in de wateren van de
ICES-gebieden II a (EG-zone), III a, III b en c, III d (EG
zone) en IV, door vaartuigen die de vlag voeren van Dene
marken of die in Denemarken zijn geregistreerd, wordt

het aan Denemarken voor 1997 toegewezen quotum
geacht volledig te zijn gebruikt.
De visserij op makreel in de wateren van de ICES

gebieden II a (EG-zone), III a, III b en c, III d (EG-zone)
en IV, door vaartuigen die de vlag voeren van Dene
marken of die in Denemarken zijn geregistreerd, is
verboden alsmede het aan boord houden, de overlading
en het lossen van het bestand dat door vermelde vaar

tuigen gevangen is in deze wateren na de datum van
toepassing van deze verordening.
Artikel 2

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van makreel in de wateren
van de ICES-gebieden II a (EG-zone), III a, III b en c, III
d (EG-zone) en IV, door vaartuigen die de vlag voeren van
Denemarken of die in Denemarken zijn geregistreerd, het

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

de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 23 november 1997.

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1997 .
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie

(') PB L 261 van 20 . 10 . 1993, blz . 1 .
(2) PB L 304 van 7. 11 . 1997, blz . 1 .
(3) PB L 66 van 6. 3. 1997, blz. 1 .
4 PB L 278 van 11 . 10 . 1997, blz. 1 .
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VERORDENING (EG) Nr. 2570/97 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1997

betreffende het beëindigen van de visserij op makreel door vissersvaartuigen die
de vlag voeren van Denemarken
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

1997 toegewezen quotum bereikt hebben; dat Dene
marken de visserij op dit bestand verboden heeft met
ingang van 23 november 1997; dat het daarom noodzake
lijk is deze datum aan te houden,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling
voor het gemeenschappelijk visserijbeleid ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2205/97 (2), inzonder
heid op artikel 21 , lid 3,

Artikel 1

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 392/97 van de
Raad van 20 december 1996 houdende verdeling over de
lidstaten van de vangstquota voor 1997 voor vaartuigen
die vissen in de exclusieve economische zone van Noor

wegen en in de visserijzone rond Jan Mayen (3), quota
vastlegt voor makreel voor 1997;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van
de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de
vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is
vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum
vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht
volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten
verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een
lidstaat;

Door de vangsten van makreel in de wateren van ICES
gebied II a (Noorse wateren ten noorden van 62°00'NB),
door vaartuigen die de vlag voeren van Denemarken of
die in Denemarken zijn geregistreerd, wordt het aan
Denemarken voor 1997 toegewezen quotum geacht
volledig te zijn gebruikt.
De visserij op makreel in de wateren van ICES-gebied II a
(Noorse wateren ten noorden van 62° 00'NB), door vaar
tuigen die de vlag voeren van Denemarken of die in
Denemarken zijn geregistreerd, is verboden alsmede het
aan boord houden , de overlading en het lossen van het
bestand dat door vermelde vaartuigen gevangen is in deze
wateren na de datum van toepassing van deze verorde
ning.
Artikel 2

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van makreel in de wateren

van ICES-gebied II a (Noorse wateren ten noorden van
62°00'NB), door vaartuigen die de vlag voeren van Dene
marken of die in Denemarken zijn geregistreerd, het voor

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 23 november 1997.

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1997.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie

(') PB L 261 van 20. 10. 1993, blz. 1 .
(2) PB L 304 van 7. 11 . 1997, blz. 1 .

b) PB L 66 van 6. 3. 1997, blz. 57.
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VERORDENING (EG) Nr. 2571/97 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 1997

betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prijs en de toekenning van
steun voor room, boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van
banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

detailhandelaren worden vervoerd voor verdere verwer

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),
inzonderheid op artikel 6, lid 6, artikel 12, lid 3, en artikel
28 ,

Overwegende dat de situatie op de botermarkt in de
Gemeenschap wordt gekenmerkt door aanzienlijke over
schotten; dat bij artikel 6, lid 3 , van Verordening (EEG)
nr. 804/ 68 is voorzien in de afzet van door het interven

tiebureau aangekochte boter, en bij Verordening (EEG) nr.
1723/81 van de Raad (3), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 863/84 (4), algemene voorschriften zijn vastgesteld
betreffende maatregelen om het gebruik van marktboter
door bepaalde groepen consumenten en industrieën op
peil te houden;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 570/88 van de
Commissie O, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 531 /96 (6), voorziet in de verkoop van interventieboter
tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor
room, marktboter en

geschrapt wanneer de producten rechtstreeks naar de

marktboterconcentraat voor de

vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en
andere voedingsmiddelen; dat de ervaring geleerd heeft
dat de regeling op een aantal punten moet worden aange
past om de werking ervan te verbeteren en dat het nuttig
is de bepalingen ervan te vereenvoudigen;

king,

Overwegende dat het nummer van de inschrijving op de
verpakking moet worden vermeld, opdat gemakkelijker
kan worden nagegaan of de producten die onder de rege
ling vallen binnen de voorgeschreven termijn van zes
maanden in de eindproducten zijn bijgemengd;
Overwegende dat de ervaring die is opgedaan met room
waaraan een verklikstof is toegevoegd en die als product
voor steun in aanmerking komt, leert dat room zonder

verklikstof eveneens voor steun in aanmerking kan
worden genomen wanneer hij uitsluitend en rechtstreeks

in eindproducten van formule B wordt bijgemengd; dat de
eis inzake het maximale vetgehalte van room kan worden
geschrapt; dat, om ervoor te zorgen dat alle marktdeelne
mers op gelijke voet worden behandeld, de voorwaarden

betreffende de waarneembaarheid van de organoleptische
verklikstoffen in room ook voor boter en boterconcentraat

moeten gelden en de minimumdosis van de verklikstoffen

in de room moet worden bepaald;

Overwegende dat door wijzigingen in de gecombineerde
nomenclatuur en in de samenstelling en de aard van
sommige eindproducten de omschrijving van deze
producten en de desbetreffende voorwaarden moeten
worden aangepast;

Overwegende dat de bedrijven waar de verschillende in de

regeling bedoelde fasen van vervaardiging, verwerking en
bijmenging plaatsvinden, moeten worden erkend; dat een

Overwegende dat, ter wille van de samenhang met de
definitie van voor steun in aanmerking komende boter,
moet worden bepaald dat room waarvoor steun wordt
verleend, dient te beantwoorden aan de in artikel 6, lid 5,

van Verordening (EEG) nr. 804/68 vastgestelde voor

bedrijf alleen kan worden erkend indien aan bepaalde
voorwaarden is voldaan en bepaalde verbintenissen zijn
aangegaan ; dat de erkenning van een bedrijf dat niet meer
aan de voorwaarden voldoet, zou moeten worden inge
trokken; dat wanneer niet aan de aangegane verbintenis
sen wordt voldaan, de erkenning zou moeten worden

waarde;

ingetrokken voor een periode die verschilt naar gelang
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 570/88 is
bepaald, dat marktboter moet worden verpakt, ook
wanneer zij na de vervaardiging in hetzelfde bedrijf wordt
bijgemengd in andere producten dan eindproducten; dat
deze eis niet noodzakelijk is voor de controle en daarom
kan worden geschrapt; dat de eis inzake de verpakking
van bepaalde eindproducten in de vorm van ongebakken
deeg of preparaten in poedervorm eveneens kan worden
(')
(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

148 van 28 .
206 van 16.
172 van 30.
90 van 1 . 4.
55 van 1 . 3.

6. 1968 , blz. 13 .
8 . 1996, blz . 21 .
6. 1981 , blz. 14.
1984, blz . 23 .
1988 , blz. 31 .

H PB L 78 van 28 . 3 . 1996, blz. 13 .

van de ernst van de onregelmatigheid;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 570/88 is
bepaald, dat de producten van de GN-codes 0401 tot en

met 0406, met uitzondering van sommige uitdrukkelijk
vermelde producten, niet kunnen worden behandeld als
tussenproduct in de zin van de verordening; dat de erva

ring heeft geleerd dat deze uitzonderingen alleen voor
gerecombineerde boter dienen te worden gehandhaafd;
dat in de definitie van gerecombineerde boter rekening
moet worden gehouden met het feit dat dit product
volgens verschillende procédés kan worden vervaardigd
waardoor met name mogelijk wordt gemaakt dat aan het
boterconcentraat room wordt toegevoegd;
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Overwegende dat de toevoeging van verklikstoffen aan
boter of room, of de bijmenging van boter of room in de
eindproducten of de tussenproducten kan plaatsvinden in
een andere lidstaat dan die waar de vervaardiging heeft

plaatsgevonden; dat in die gevallen ervoor moet worden
gezorgd, dat de lidstaat van bestemming zich ervan kan
vergewissen dat aan de kwaliteitseisen is voldaan;
Overwegende dat het dienstig lijkt te bepalen dat de
marktdeelnemers voor producten met verklikstoffen geen
verwerkingszekerheid behoeven te stellen wanneer de
steun pas na de bijmenging in de eindproducten en na de
uitvoering van de controles wordt aangevraagd;
Overwegende dat het in verband met het huidige steunni
veau dienstig is, het bedrag van de sanctie bij overschrij
ding van de termijn voor de bijmenging in de eindpro
ducten te verlagen;

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr.
570/88 een minimumbasisprijs voor de verkoop en/of een
maximumbasissteun kan worden vastgesteld, maar van

deze mogelijkheid nooit gebruik is gemaakt; dat deze
mogelijkheid en bijlage VII bij Verordening (EEG) nr.
570/88 kunnen worden geschrapt;

Overwegende dat de mededeling op gezette tijden, van
betrouwbare gegevens over het gebruik van boter, room
en boterconcentraat in tussen - en eindproducten, en over

de gebruikers en het handelsverkeer onontbeerlijk is voor
een deugdelijk beheer van de steunregeling; dat de
verplichting, op grond van Verordening (EEG) nr. 570/88,
om gegevens te verstrekken beperkt is, en derhalve moet
worden verruimd;

Overwegende dat, om de nationale autoriteiten in staat te
stellen hun verplichtingen inzake de mededeling van
gegevens na te komen, als aanvullende voorwaarde voor
de erkenning van de bedrijven moet worden gesteld, dat
zij de door de bevoegde instantie gevraagde gegevens

20 . 12. 97

a) de verkoop van interventieboter die overeenkomstig
artikel 6, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 804/68 is
aangekocht en vóór een nader te bepalen datum is
ingeslagen;
b) de toekenning van steun voor het gebruik van boter,
boterconcentraat en room, als bedoeld in lid 2.

2.

Overminderd het bepaalde in artikel 9, onder a), kan

de steun slechts worden verleend voor:

a) boter die rechtstreeks en uitsluitend van gepasteuri
seerde room is vervaardigd en die voldoet aan de in
artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 804/68
bedoelde vereisten en aan de eisen voor de in bijlage II
bij Verordening (EG) nr. 454/95 van de Commissie (3)
genoemde nationale kwaliteitsklasse in de lidstaat van
vervaardiging, en waarvan de verpakking dienovereen
komstig is gemerkt. Wanneer de boter is vervaardigd
in hetzelfde bedrijf als waar verklikstoffen worden
toegevoegd of waar de boter waaraan al dan niet
verklikstoffen zijn toegevoegd, in een tussenstadium in
andere producten dan eindproducten wordt bijge
mengd, behoeft de boter niet te worden verpakt
voordat de laatstgenoemde behandelingen worden
uitgevoerd;

b) boterconcentraat dat, in een overeenkomstig artikel 10
erkend bedrijf, van boter of room is vervaardigd en aan
de specificaties van bijlage I voldoet;
c) room

van

de

GN-codes

ex 0401 30 39

en

ex 0401 30 99 die aan de eisen van artikel 6, lid 5, van

Verordening (EEG) nr. 804/68 voldoet, met een vetge
halte van ten minste 35 % en die uitsluitend en recht

streeks in de in artikel 4, lid 1 , formule B, bedoelde

eindproducten wordt verwerkt.

verstrekken ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 570/88 herhaal
delijk en ingrijpend is gewijzigd; dat nu deze verordening
opnieuw wordt gewijzigd, tot een algehele herziening
moet worden overgegaan ;

Overwegende dat de ontstaansfeiten voor de toe te passen
landbouwomrekeningskoers zijn vastgesteld bij Verorde
ning (EEG) nr. 1756/93 van de Commissie ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 569/96 (2);
Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en

Artikel 2
De interventieboter wordt verkocht en de steun voor de in

artikel 1 , lid 2, bedoelde producten wordt toegekend bij
een door elk van de interventiebureaus te houden perma
nente openbare inschrijving.

Artikel 3

zuivelproducten geen advies heeft uitgebracht binnen de
door zijn voorzitter bepaalde termijn ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :
HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen
Artikel 1

Een gegadigde kan slechts aan de inschrijving deelnemen,
indien hij zich schriftelijk ertoe verbindt de boter of het
boterconcentraat, in voorkomend geval onverminderd
verwerking in de in artikel 8 bedoelde tussenproducten,
volgens een van de onderstaande methoden uitsluitend in
de in artikel 4 bedoelde eindproducten of, voor room,
uitsluitend en rechtstreeks in de in artikel 4, lid 1 ,

formule B, bedoelde eindproducten te verwerken of te
laten verwerken :

1 . Onder de in deze verordening vastgestelde voor
waarden wordt overgegaan tot:

a) hetzij, met toevoeging van verklikstoffen als bedoeld in

(') PB L 161 van 2. 7. 1993, blz. 48 .
(2) PB L 80 van 30. 3. 1996, blz. 48 .

O PB L 46 van 1 . 3. 1995, blz. 1 .

artikel 6, lid 1 ,
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i) na verwerking van de interventieboter tot botercon
centraat overeenkomstig het bepaalde in artikel 5,
of

L 350/ 5

ï) dat voor ten minste 40 % van het gewicht van
de bestanddelen, berekend over de droge stof,
bestaat

uit

meel

en/of

zetmeel,

waaraan

melkvet en andere ingrediënten zoals suiker

ii) in ongewijzigde staat;

b) hetzij, met een schriftelijke verbintenis om in het
bedrijf waar de bijmenging in de eindproducten plaats
vindt, ten minste 5 ton boterequivalent per maand of
ten minste 45 ton boterequivalent per periode van
twaalf maanden , dan wel diezelfde hoeveelheden in

tussenproducten, te gebruiken
i) na verwerking van de interventieboter tot botercon
centraat overeenkomstig het bepaalde in artikel 5,
of

ii) in ongewijzigde staat.

(sacharose), eieren of eigeel, melkpoeder, zout,
enz., zijn toegevoegd en waarvan het melkvet
gehalte meer dan 90 gewichtspercenten van de
totale hoeveelheid vetstoffen
bedraagt,
vetstoffen die tot de normale samenstelling van
de ingrediënten behoren niet inbegrepen;

ii) waarvan de ingrediënten goed zijn vermengd
en de vetstoffen zo zijn geëmulgeerd dat dit
melkvet door geen enkele fysische behande
ling nog kan worden afgescheiden;

iii) dat gereed is om in de oven te worden gedaan
of een andere warmtebehandeling van gelijke
werking te ondergaan, zodat rechtstreeks
producten van GN-code 1905 als bedoeld in
punt Al worden verkregen ;

HOOFDSTUK II

iv) dat verpakt is overeenkomstig het bepaalde
Voorschriften inzake het gebruik en de bijmenging

onder c).

van de boter, het boterconcentraat en de room

Aan het ongebakken deeg mag een garnituur
worden toegevoegd, voorzover het aldus verkregen
product daardoor niet onder een andere GN-code

Artikel 4

valt;

1.

Naar gelang van de gekozen en in de offerte

vermelde formule, gelden als eindproduct:

b) in de vorm van bereidingen in poedervorm :

i) die voor ten minste 40 % van het gewicht van
de bestanddelen, berekend over de droge stof,

Formule A:

bestaan
Al Producten van de GN-codes 1905 20 , 1905 30 ,
1905 90 40 , 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 en
1905 90 90 .

A2 De volgende producten, gereed voor verkoop in de
detailhandel :

a) suikerwerk

van

de

GN-codes

1704 90 51 ,

1704 90 55, 1704 90 61 , 1704 90 65, 1704 90 71 ,
1704 90 75 en 1704 90 99 ;

b) suikerwerk van GN-code 1806 90 50;
c) andere bereidingen voor menselijke consumptie
die

cacao

bevatten

en

onder

de

GN-codes

1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 en
1 806 90 90 vallen, andere dan chocolade en
chocoladewerk.

A3 Vulling

in

chocoladewerk

van

de

GN-codes

1806 31 00, 1806 90 11 , 1806 90 19 en 1806 90 31 ,

gereed voor verkoop in de detailhandel .
De in punt A2 en in dit punt bedoelde producten
moeten een melkvetgehalte van ten minste 3 en ten
hoogste 50 gewichtspercenten hebben .
A4 Producten

van

de

GN-codes

1901 20 00

en

1901 90 99 :

a) in de vorm van ongebakken deeg, met uitzonde
ring van garnituur,

uit

meel

en/of

zetmeel, waaraan

melkvet en andere ingrediënten zoals suiker

(sacharose), eieren of eigeel, melkpoeder, zout,
enz., zijn toegevoegd en waarvan het melkvet
gehalte meer dan 90 gewichtspercenten van de
totale
hoeveelheid
vetstoffen
bedraagt,
vetstoffen die tot de normale samenstelling van
de ingrediënten behoren niet inbegrepen;
ii) die geschikt zijn om behandelingen zoals
kneden, vormen , enkel- of meervoudig rijzen,
of snijden, te ondergaan teneinde rechtstreeks
deeg te verkrijgen waarmee, nadat het in de
oven is gebakken of een andere warmtebehan

deling van gelijke werking heeft ondergaan,
rechtstreeks producten van GN-code 1905 als
bedoeld in punt Al worden verkregen;
iii) verpakt zijn overeenkomstig het bepaalde
onder c);
c) verpakt:
i) voor ongebakken deeg: in eenheden die samen
in groepsverpakkingen zijn verpakt;

ii) voor bereidingen in poedervorm : in verpak
kingen met een maximuminhoud van 25 kg;
iii) in de in de punten i) en ii) bedoelde gevallen
worden op de verpakkingen in duidelijk zicht
bare en leesbare letters de volgende vermel
dingen aangebracht:
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— de datum van vervaardiging, eventueel in
code ;

— het melkvetgehalte in gewichtspercenten;
— de vermelding „Formule A — artikel 4 van
Verordening (EG) nr. 2571 /97";
— in voorkomend geval, het in artikel 10, lid
4, bedoelde volgnummer.

Ingeval de onder a) en b) bedoelde producten in
hetzelfde bedrijf tot de onder Al bedoelde eind
producten worden verwerkt of met instemming
van de bevoegde instantie rechtstreeks naar de
detailhandelaar worden

vervoerd

om

aldus

te

worden vermerkt, behoeft evenwel niet aan de in

de punten i), ii) en iii) genoemde voorwaarden te
worden voldaan .

A5 a) Bereidingen en conserven van vlees, van vis, van
schaal - of weekdieren van hoofdstuk 16 van de

gecombineerde nomenclatuur en bereidingen voor
menselijke consumptie van de GN-codes
1902 20 10 tot en met 1902 30 90 , 1902 40 90 ,
1904 90 10 , 1904 90 90 en 2005 80 00 .

b) Sausen en

preparaten voor sausen van de

GN-codes 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10 en

ex

2103 90 90,

alsmede

de

producten

van

GN-code 2104 10 .
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vetgehalte van 99,8 /o en moet ten minste 100 kg boter
concentraat worden verkregen per 122,5 kg gebruikte
boter.

Artikel 6

1 . Bij toepassing van artikel 3, onder a), en wanneer het
boterconcentraat betreft tijdens of onmiddellijk na de
vervaardiging ervan in hetzelfde bedrijf, worden de voor
geschreven minimumhoeveelheden van de volgende
producten toegevoegd, met uitsluiting van ieder ander
product en op zodanige wijze dat een homogene verde
ling wordt verkregen :
a) de in bijlage II genoemde producten, wanneer de boter
of het boterconcentraat bestemd is voor bijmenging in
producten van formule A;
b) de in bijlage III genoemde producten, wanneer de
boter of het boterconcentraat bestemd is voor bijmen
ging in producten van formule B;
c) de in bijlage IV genoemde producten , wanneer het
room betreft.

2. Wanneer, in het bijzonder wegens een niet
homogene verdeling, de hoeveelheden van elk van de in
bijlage II, punten I tot en met V, bijlage III, punten I tot
en met III, en bijlage IV, punt 1 , bedoelde producten
meer dan 5 % maar minder dan 30 % beneden de voor

Deze producten dienen een melkvetgehalte van ten
minste 5 gewichtspercenten, berekend over de droge
stof, te hebben,

geschreven minimumhoeveelheden blijken te liggen,
wordt de in artikel 18 , lid 2, bedoelde verwerkingszeker
heid per percentpunt onder de voorgeschreven minimum
hoeveelheden met 1,5 % verbeurd of wordt de steun met

Formule B:

datzelfde percentage verlaagd.

Bl Consumptie-ijs van de GN-codes 2105 00 91 en
2105 00 99, en de onder B2 bedoelde bereidingen die
geschikt zijn voor consumptie zonder andere bewer
kingen dan mechanische behandelingen en bevrie
zing, met een melkvetgehalte van ten minste 4,5 en
ten hoogste 30 gewichtspercenten .

Het bepaalde in de eerste alinea is niet van toepassing op
organoleptische verklikstoffen indien de in bijlage II,
onder a), van elk van de punten I tot en met V, bijlage III,

B2 Bereidingen, met uitzondering van yoghurt en
yoghurt in poedervorm, voor de vervaardiging van
consumptie-ijs van de GN-codes 1806 20 80,
1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 en 2106 90 98 ,

met een melkvetgehalte van ten minste 10 en ten

hoogste 33 gewichtspercenten, die een of meer
smaakstoffen alsmede emulgators of stabilisatoren
bevatten en geschikt zijn voor consumptie zonder
andere bewerkingen dan eventuele toevoeging van
water, eventueel nodige mechanische behandelingen
en bevriezing.

2.

onder a), van elk van de punten I tot en met III, en
bijlage IV, punt 1 , onder a), bedoelde producten worden
toegevoegd en zodanige hoeveelheden dat de smaak, de
kleur of het aroma ervan kunnen worden waargenomen
totdat zij in de in artikel 4 bedoelde eindproducten of, in
voorkomend geval, in de in artikel 8 bedoelde tussenpro
ducten worden bijgemengd.

3 . De door de betrokken lidstaat aangewezen bevoegde
instantie moet zich ervan vergewissen, dat de vereisten
inzake de samenstelling en de kenmerken, met name de
zuiverheidsgraad, van de in de bijlagen II, III en IV
genoemde producten in acht zijn genomen .
Artikel 7

Verdere verwerking van de eindproducten is slechts

toegestaan voorzover de verkregen producten onder een
van de in lid 1 genoemde GN-codes vallen en er in een
tussenstadium van de betrokken verwerking geen product
van een andere GN-code is verkregen .
Artikel 5

Wanneer de interventieboter tot boterconcentraat wordt

verwerkt, moet de volledige toegewezen hoeveelheid boter
worden verwerkt tot boterconcentraat met een minimum

1 . Indien de vervaardiging van het boterconcentraat, al
dan niet met toevoeging van verklikstoffen, of de toevoe
ging van verklikstoffen aan de boter of, naar gelang van
het geval, de room, niet plaatsvindt waar deze producten
in de eindproducten of, in voorkomend geval, in de in
artikel 8 bedoelde tussenproducten worden bijgemengd,
wordt de boter of het boterconcentraat of de room verpakt
in gesloten verpakkingen met voor boter en boterconcen
traat een nettogewicht van ten minste 10 kg, eventueel
verdeeld over deelverpakkingen, en voor room een netto
gewicht van ten minste 25 kg.
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Het boterconcentrat en de room mogen ook in tankwa
gens of containers worden vervoerd. Voordat het boter
concentraat in de eindproducten wordt bijgemengd, mag
het in een daartoe overeenkomstig artikel 10 erkend
bedrijf opnieuw worden verpakt in gesloten verpakkingen

en, in voorkomend geval, de eerste doorverkopers in de
andere lidstaten, alsmede de overeenkomstige
verkochte hoeveelheden worden vermeld;

b) de bepalingen van artikel 11 en artikel 23 , lid 4, te
doen naleven .

als bedoeld in dit artikel .

2.

Op de verpakkingen moeten in duidelijk zichtbare

en leesbare letters worden vermeld: de onderhavige veror

dening, de bestemming (formule A of formule B) en het
inschrijvingsnummer, dat eventueel in een code is
omgezet en meteen bij het verpakken wordt aangebracht,
zodat de bevoegde instantie de inachtneming van de
uiterste datum voor bijmenging kan controleren, alsmede :

a) voor boterconcentraat: een of meer van de in bijlage V,
punt 1 , onder a), opgenomen vermeldingen . Wanneer
aan het boterconcentraat verklikstoffen zijn toege
voegd, worden deze vermeldingen aangevuld met de
woorden „waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd";

b) voor boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd: een
of meer van de in bijlage V, punt 1 , onder b), opge
nomen vermeldingen;

c) voor room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd: een
of meer van de in bijlage V, punt 1 , onder c), opge
nomen vermeldingen .

4. De bevoegde instantie controleert het in lid 2
bedoelde bedrijf waar de tussenverwerking plaatsvindt
overeenkomstig het bepaalde in artikel 23, lid 3 .

5. Eventueel verdeeld over deelverpakkingen, wordt het
tussenproduct in gesloten verpakkingen met een nettoge
wicht van ten minste 10 kg verpakt of wordt in tankwa
gens of in containers vervoerd. Producten met een geringe
dichtheid, zoals gesouffleerde producten, mogen evenwel
worden verpakt in gesloten verpakkingen met een netto
gewicht van ten minste 5 kg.

Op de verpakkingen moeten behalve de bestemming (for
mule A of formule B) en, in voorkomend geval, de
woorden „waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd", een of
meer van de in bijlage V, punt 2, opgenomen vermel
dingen worden aangebracht, alsmede, voor de in artikel 9,
onder a), bedoelde producten, een verwijzing naar het
inschrijvingsnummer dat eventueel in code is omgezet,
zodat de bevoegde instantie kan nagaan of de uiterste
datum voor bijmenging in acht is genomen .
Artikel 9

Artikel 8

1.
Wanneer het boterconcentraat of de boter, met of
zonder verklikstoffen, in een tussenstadium in een ander

bedrijf dan dat waarin de eindverwerking plaatsvindt in
andere producten dan eindproducten wordt bijgemengd,
geldt het bepaalde in de leden 2 tot en met 5.
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De in artikel 8 bedoelde tussenproducten zijn, onvermin
derd het bepaalde in artikel 4, andere producten dan die
van de GN-codes 0401 tot en met 0406 .

Evenwel worden

eerste doorverkopers in de lidstaat, en, in voorkomend
geval, de lijst van de eerste doorverkopers in de andere

a) als tussenproduct beschouwd, de producten van
GN-code 0405 10 30 met een botervetgehalte van ten
minste 82 % die, onverminderd de toevoeging van
room, uitsluitend zijn vervaardigd van het in artikel 1 ,
lid 2, onder b), bedoelde boterconcentraat in een over
eenkomstig artikel 10 daartoe erkend bedrijf, mits aan
dat tussenproduct de in artikel 6, lid 1 , bedoelde
verklikstoffen zijn toegevoegd . In dit geval komen de
betaalde minimumverkoopprijs en het maximumbe
drag van de toegekende steun overeen met respectie
velijk de minimumverkoopprijs en het maximumbe
drag van de steun die overeenkomstig artikel 18 zijn
vastgesteld voor boter met een vetgehalte van 82 %
waaraan een verklikstof is toegevoegd;

lidstaten .

b) de in bijlage VI bedoelde producten niet als tussenpro

2. Het verwerkingsbedrijf en de tussenproducten
worden overeenkomstig artikel 10 al dan niet erkend op

grond van een aanvraag waarin met name de samenstel
ling van de vervaardigde producten en het botervetgehalte
ervan worden vermeld, en waarin wordt aangetoond dat
de vervaardiging van deze tussenproducten een verant
woorde stap is bij de vervaardiging van de eindproducten .

Samen met de erkenningsaanvraag wordt bij de bevoegde
instantie de lijst ingediend van de bedrijven waar de eind

verwerking plaatsvindt of, bij gebrek daaraan, die van de

duct beschouwd .

Laatstgenoemde lijst wordt door de bevoegde instantie van
elke lidstaat aan de andere betrokken lidstaten die de

erkenning verlenen, medegedeeld. Deze lijsten worden
bijgewerkt overeenkomstig de door de betrokken lidstaat
vastgestelde voorschriften.

3.

Ingeval de in artikel 10, lid 2, onder c), bedoelde

houder een wederverkoper is, verbindt deze zich in het
verkoopcontract ertoe:

a) een boekhouding te voeren waarin, voor elke levering,
de naam en het adres van het bedrijf of de bedrijven

waar de verwerking tot eindproduct plaatsvindt of, bij

gebrek daaraan, de eerste doorverkopers in de lidstaat,

Artikel 10

1.

De vervaardiging van het in artikel 1 , lid 2, onder b),

bedoelde boterconcentraat, de in artikel 5 bedoelde

verwerking van boter tot boterconcentraat, de in artikel 6
bedoelde toevoeging van verklikstoffen , de in artikel 7, lid
1 , tweede alinea, bedoelde herverpakking van het boter
concentraat, de in artikel 8 bedoelde bijmenging in
tussenproducten en , in geval van toepassing van artikel 3 ,
onder b), de bijmenging van de boter, het boterconcen
traat, de tussenproducten en de room in de eindproducten
vinden plaats in een erkend bedrijf.
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Een bedrijf wordt slechts erkend indien het:

20 . 12. 97

c) de bijmenging in tussenproducten plaatsvindt,

a) over de nodige technische installaties beschikt en een
verwerkings- of bijmengingscapaciteit heeft van ten
minste 5 ton boter per maand of het equivalent

d) in geval van toepassing van artikel 3, onder b), de
bijmenging in de eindproducten plaatsvindt.

daarvan in boterconcentraat of room of, in voorko

5. De erkenning wordt ingetrokken wanneer niet
langer wordt voldaan aan de in lid 2, onder a) en b), vast
gestelde voorwaarden . Op verzoek van het betrokken
bedrijf kan de erkenning zes maanden later na een gron
dige controle opnieuw worden toegekend .

mend geval, tussenproducten;
b) over lokalen beschikt waar eventuele voorraden van
niet-melkvetten afzonderlijk kunnen worden opge
slagen en geïdentificeerd;

c) zich ertoe verbindt, permanent registers bij te houden
waarin, onder verwijzing naar de leveringsbonnen en
de facturen, de verwerkte hoeveelheden vetstoffen, de

samenstelling en de oorsprong ervan, alsmede de
hoeveelheden , de samenstelling en het melkvetgehalte
van de verkregen producten, en, behalve voor de
bedrijven die de eindproducten in het detailhandelssta
dium verkopen, de datum waarop deze producten het
bedrijf hebben verlaten en de naam en het adres van
de houders van deze producten worden vermeld;
d) zich ertoe verbindt, zijn productieprogramma voor elke
offerte als omschreven in artikel 1 6 overeenkomstig de
door de lidstaat vastgestelde voorschriften aan de in
artikel 23 bedoelde controle-instantie mede te delen .

Indien de in artikel 23 bedoelde controles ertoe leiden ,

dat de bevoegde instantie frequent en ten minste eens
per maand controles moet uitvoeren, mag de lidstaat

evenwel accepteren dat de productieprogramma's geen
verwijzing naar de offerte omvatten;

Ingeval wordt vastgesteld, dat een bedrijf een van de in lid
2, onder c) en d), bedoelde verbintenissen of een andere

verbintenis uit hoofde van deze verordening niet is nage
komen , wordt, behoudens overmacht, de erkenning
geschorst voor een periode die, naar gelang van de ernst
van de onregelmatigheid, één tot twaalf maanden kan
bedragen. De lidstaat kan besluiten de schorsing niet op
te leggen indien is komen vast te staan, dat geen opzet of
ernstige nalatigheid in het spel is en dat de onregelma
tigheid van minieme betekenis is .

Artikel 11

De in artikel 1 bedoelde producten worden binnen zes
maanden na de maand waarin de in artikel 14, lid 2, vast

gestelde termijn voor de indiening van de offertes voor de

bijzondere inschrijving verstrijkt, in de Gemeenschap
bewerkt en in de eindproducten bijgemengd in de
Gemeenschap.

e) zich ertoe verplicht, de bevoegde instantie op de door
de lidstaat te bepalen wijze de in de bijlagen IX tot en
met XIII bedoelde gegevens betreffende het bedrijf te
verstrekken .

3.

Ingeval het bedrijf producten verwerkt waarvoor in

het kader van verschillende communautaire regelingen
steun of verlaagde prijzen gelden, dient het zich boven
dien ertoe te verbinden :

a) de in lid 2, onder c), bedoelde registers afzonderlijk bij
te houden;

b) de betrokken producten achtereenvolgens te verwer
ken. Op verzoek van de belanghebbende kunnen de
lidstaten evenwel ontheffing van het aangaan van deze

verplichting verlenen, indien het bedrijf over lokalen
beschikt die de nodige garanties bieden voor afzonder
lijke opslag en de identificatie van de eventuele voor
raden van de betrokken boter.

Artikel 12

1.

Degene aan wie is toegewezen, moet:

a) de bewerkingen met het oog op de vervaardiging van
het boterconcentraat en de toevoeging van de verklik
stoffen in eigen naam en voor eigen rekening
uitvoeren of laten uitvoeren;

b) een boekhouding voeren waarin voor iedere levering
de namen en de adressen van de kopers en de
betrokken hoeveelheden alsmede de bestemming
ervan (formule A of formule B) en hetzij de in artikel
11 bedoelde termijn voor de bijmenging, hetzij het
nummer van de inschrijving, eventueel in code,
worden vermeld. Wanneer degene aan wie is toege
wezen producten verwerkt waarvoor op grond van
verschillende communautaire regelingen steun wordt
verleend of een verlaagde prijs geldt, moet voor elke
regeling een afzonderlijke boekhouding worden
gevoerd;

4. De respectieve erkenningen worden onder toeken
ning van een volgnummer verleend door de lidstaat op
het grondgebied waarvan :

c) ervoor zorgen dat elk verkoopcontract de verplichting
bevat:

a) het boterconcentraat wordt vervaardigd,

i) bij vervaardiging van tussenproducten , de in
artikel 8 en artikel 9 vastgestelde voorwaarden na

b) verklikstoffen aan de boter of de room worden toege

ii) in voorkomend geval, de in artikel 3, onder b),

voegd,

te leven ;
bedoelde verbintenis na te komen ;
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iii) het product binnen de in artikel 11 vastgestelde
termijn in de eindproducten bij te mengen en de
bestemming ervan (formule A of formule B) aan
te geven ;

iv) in voorkomend geval, de onder b) bedoelde boek
houding te voeren;
v) de bepalingen van artikel 10 in acht te nemen;
vi) in geval van bijmenging van producten waaraan
een verklikstof is toegevoegd, in de eindproduc
ten, dezelfde registers bij te houden als die welke
zijn bedoeld in artikel 10, lid 2, onder c);
vii) voor de koper, op de door de lidstaat vast te
stellen wijze de hem betreffende gegevens als
bedoeld in de bijlagen IX tot en met XIII aan de
bevoegde instantie mede te delen;
viii) in voorkomend geval, het productieprogramma

L 350/9

lijke tijd Brussel), met uitzondering van de vierde dinsdag
van december. Als de dinsdag een feestdag is, loopt de
termijn af de voorafgaande werkdag om 12.00 uur (plaat
selijke tijd Brussel).
Artikel 15

1.

Het interventiebureau houdt de in artikel 13, lid 2,

onder a), bedoelde lijst van koelhuizen, waar de te koop
aangeboden boter is opgeslagen, bij en vermeldt ook
gegadigden . Bovendien zorgt het interventiebureau ervoor,
dat de bijgewerkte lijst regelmatig op een adequate in het

in artikel 13, lid 2, bedoelde bericht van verkoop bij
openbare inschrijving aan te geven wijze wordt bekendge
maakt. Het interventiebureau deelt bij de toezending van
de offertes aan de Commissie mee, hoeveel boter voor
verkoop beschikbaar is.

mede te delen .

2.

Indien degene aan wie is toegewezen, de fabrikant

van de eindproducten is, moet hij de in artikel 10, lid 2,
onder c), bedoelde registers bijhouden en zijn productie
programma mededelen overeenkomstig artikel 10, lid 2,

2. Het interventiebureau neemt de nodige maatregelen
om de gegadigden in staat te stellen op eigen kosten
monsters van de te koop aangeboden boter te onder
zoeken voordat zij een offerte indienen .

onder d).

Artikel 16

HOOFDSTUK III

Inschrijvingsprocedures
Artikel 13

1 . Gegadigden nemen aan de bijzondere inschrijving
deel hetzij bij aangetekende brief of door afgifte van hun
schriftelijke offerte bij het interventiebureau tegen
ontvangstbewijs, hetzij door middel van schriftelijke tele
communicatie .

Bij verkoop van interventieboter wordt de offerte inge
diend bij het interventiebureau dat in het bezit is van de

1 . Ten minste acht dagen vóór het verstrijken van de
eerste termijn voor de indiening van de offertes verschijnt
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
een bericht van permanente verkoop bij openbare

boter.

inschrijving.

a) bij toepassing van artikel 3, onder a): het interventiebu
reau van de lidstaat op het grondgebied waarvan de
verklikstoffen zullen worden toegevoegd;

2.

Het interventiebureau stelt een bericht van verkoop

bij openbare inschrijving op, waarin met name de termijn
voor de indiening van de offertes wordt aangegeven,

alsmede de plaats waar deze moeten worden ingediend.
Voor de betrokken hoeveelheden boter die het in zijn
bezit heeft, vermeldt het interventiebureau bovendien :

a) de adressen van de koelhuizen waar de voor verkoop
bestemde boter is opgeslagen. De lijst van de koel
huizen vermeldt alleen de koelhuizen waar de oudste

boter is opgeslagen;

b) de hoeveelheden interventieboter die in elk koelhuis te
koop worden aangeboden .
Artikel 14

1.

Het interventiebureau houdt, gedurende de geldig

heidsperiode van de permanente verkoop bij openbare
inschrijving, bijzondere inschrijvingen .

2. De termijn voor het indienen van de offertes voor
deze bijzondere inschrijvingen loopt af op de tweede en
de vierde dinsdag van de maand om 12.00 uur (plaatse

Voor de toekenning van steun wordt de offerte ingediend
bij :

b) bij toepassing van artikel 3, onder b): het interventie
bureau van de lidstaat op het grondgebied waarvan de
eerste van de onderstaande werkzaamheden plaats
vindt:

i) de vervaardiging van het boterconcentraat, of
ii) de bijmenging van de boter in de tussenproducten,
of

iii) de bijmenging van de boter of de room in de eind
producten .

2. Voor de verkoop van interventieboter worden in de
offerte de volgende gegevens vermeld:
a) de naam en het adres van de inschrijver,
b) de gevraagde hoeveelheid;
c) de bestemming van de boter (formule A of formule B)
en de gekozen methode voor de verwerking, onder
verwijzing naar de desbetreffende bepalingen van
artikel 3 en, in voorkomend geval, de vervaardiging
van de in artikel 9, onder a), bedoelde tussenproducten;
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d) de geboden prijs per 100 kg boter, exclusief binnen
landse belastingen, af koelhuis, uitgedrukt in ECU;

ventiebureau uitdrukkelijk worden herroepen, op voor

e) eventueel, de lidstaat op het grondgebied waarvan de
boter in de eindproducten zal worden bijgemengd of

a) in de eerste offerte wordt gepreciseerd dat de
inschrijver gebruik wenst te maken van het bepaalde

de boter tot boterconcentraat zal worden verwerkt of

verklikstoffen aan de boter zullen worden toegevoegd

of de tussenproducten zullen worden vervaardigd;

f) in voorkomend geval, het koelhuis waar de boter zich
bevindt en eventueel een vervangend koelhuis.

3 . Met het oog op de toekenning van de steun worden
in de offerte de volgende gegevens vermeld:

waarde dat:

in deze alinea;

b) in de latere offertes naar deze alinea en naar de datum
van de eerste offerte wordt verwezen .

5. De offerte kan niet meer worden ingetrokken na
afloop van de in artikel 14, lid 2, bedoelde termijn voor
de indiening van de offertes voor de betrokken bijzondere
inschrijving.

a) de naam en het adres van de inschrijver,
b) de hoeveelheid room, boter of boterconcentraat waar
voor de steun wordt aangevraagd, met, voor boter,
vermelding van het vetgehalte;

c) de bestemming (formule A of formule B), de gekozen
wijze van verwerking, onder verwijzing naar de
betrokken bepalingen van artikel 3, en, in voorkomend
geval, de vervaardiging van tussenproducten als
bedoeld in artikel 9, onder a);

d) het voorgestelde bedrag van de steun per 100 kg room,
boter of boterconcentraat, de eventuele verklikstoffen

niet meegerekend, uitgedrukt in ECU.
4.

Een offerte is slechts geldig indien:

a) zij betreking heeft op één en hetzelfde product (inter
ventieboter, room, boter of boterconcentraat), met, voor

boter, hetzelfde vetgehalte (hetzij 82 % of meer hetzij
minder dan 82 %), met dezelfde bestemming (formule
A of formule B) en met dezelfde wijze van verwerking
(met of zonder verklikstoffen);

b) zij op ten minste 5 ton boter, 12 ton room of 4 ton
boterconcentraat betrekking heeft. Wanneer de in een
koelhuis beschikbare hoeveelheid evenwel kleiner is,

geldt de beschikbare hoeveelheid als de minimumhoe
veelheid waarvoor een offerte kan worden ingediend;

c) zij vergezeld gaat van de verbintenis als bedoeld in het
inleidende zinsdeel van artikel 3 en, in voorkomend

geval, de verbintenis als bedoeld in artikel 3, onder b);
d) de inschrijver, onverminderd de bepalingen van artikel
18 , lid 4, een verklaring bijvoegt waarin hij van elke
klacht inzake de kwaliteit en de kenmerken van de

eventueel toegewezen interventieboter afziet;

Artikel 17

1 . Primate eisen, waarvan de nakoming wordt gewaar
borgd door het stellen van een inschrijvingszekerheid van
1 80 ECU per ton, zijn het gestand doen van de offerte na
afloop van de indieningstermijn en , naar gelang van het
geval,
a) voor interventieboter, het stellen van de in artikel 18,
lid 2, bedoelde verwerkingszekerheid en de betaling
van de prijs binnen de in artikel 20, lid 2, bedoelde
termijn,

b) voor de in artikel 1 , lid 2, bedoelde producten en bij
toepassing van artikel 3, onder a), het stellen van de in
artikel 18, lid 2, bedoelde verwerkingszekerheid, of, bij
toepassing van artikel 22, lid 3, tweede alinea, de
bijmenging ervan in de eindproducten,
c) voor de in artikel 1 , lid 2, bedoelde producten en bij
toepassing van artikel 3, onder b), de bijmenging ervan
in de eindproducten,
2. De inschrijvingszekerheid wordt gesteld in de
lidstaat waar de offerte wordt ingediend.
Indien overeenkomstig artikel 16, lid 2, onder e), in de
offerte wordt vermeld dat de bijmenging van de boter in
de eindproducten of, in voorkomend geval, de verwerking
van de boter in boterconcentraat of de toevoeging van
verklikstoffen aan de boter dan wel de vervaardiging van
tussenproducten plaatsvindt in een andere lidstaat dan
waar de offerte is ingediend, mag de zekerheid worden

gesteld bij de bevoegde instantie die door die andere
lidstaat is aangewezen en die aan de inschrijver het in
artikel 16, lid 4, onder e), bedoelde bewijs afgeeft. In dat
geval stelt het betrokken interventiebureau de bevoegde
instantie van de andere lidstaat in kennis van de feiten die

tot het vrijgeven of het verbeuren van de zekerheid aanlei
ding geven .

e) het bewijs wordt geleverd, dat de inschrijver vóór het
verstrijken van de termijn voor de indiening van de
offertes de in artikel 17, lid 1 , bedoelde inschrijvings
zekerheid voor de betrokken bijzondere inschrijving
heeft gesteld.

De onder c) en d) bedoelde documenten die bij een eerste
offerte aan het interventiebureau worden overgelegd,

blijven door stilzwijgende verlenging ook voor latere
offertes gelden, totdat zij door de inschrijver of het inter

Artikel 18

1 . Rekening gehouden met de voor elke bijzondere
inschrijving ontvangen offertes wordt volgens de proce
dure van artikel 30 van Verordening (EEG) nr. 804/68 een
minimumverkoopprijs voor interventieboter en een maxi
mumbedrag van de steun voor room, boter en botercon
centraat vastgesteld, die kunnen worden gedifferentieerd
volgens:
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a) de bestemming (formule A of formule B),
b) het vetgehalte van de boter,

c) de overeenkomstig artikel 3 gekozen wijze van
verwerking.

Volgens de procedure van artikel 30 van Verordening
(EEG) nr. 804/68 kan worden besloten geen gevolg te
geven aan de inschrijving.

1 . Op de offerte wordt niet ingegaan wanneer de voor
de interventieboter voorgestelde prijs beneden de mini
mumprijs ligt of wanneer het voor de steun voorgestelde
bedrag hoger is dan het maximumbedrag van de steun ,
waarbij rekening wordt gehouden met de bestemming,
het vetgehalte van de boter en de wijze van verwerking.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 wordt de inter
ventieboter toegewezen aan degene die de hoogste prijs
biedt.

2. Tegelijk met de minimumverkoopprijs of -prijzen en
het maximumbedrag of de maximumbedragen van de
steun en volgens de procedure van artikel 30 van Verorde
ning (EEG) nr. 804/68 wordt of worden, per 100 kg, op
basis van hetzij het verschil tussen de interventieprijs voor
boter en de vastgestelde minimumprijzen, hetzij de steun
bedragen, het bedrag of de bedragen van de verwerkings
zekerheden vastgesteld.

De verwerkingszekerheid moet de inachtneming garan
deren van de primaire eisen inzake :

a) hetzij, voor boter uit interventievoorraden :
i) de verwerking van de boter tot boterconcentraat
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 en de
eventuele toevoeging van verklikstoffen of de
toevoeging van verklikstoffen aan de boter, en
ii) de bijmenging van de boter of het boterconcentraat,
waaraan al dan niet verklikstoffen zijn toegevoegd,
in de eindproducten;

b) hetzij, voor de in artikel 1 , lid 2, bedoelde producten
en bij toepassing van artikel 3, onder a): de bijmenging
in de eindproducten .

3. De bewijzen die voor het vrijgeven van de in lid 2
bedoelde verwerkingszekerheden vereist zijn, worden
binnen twaalf maanden na het verstrijken van de in

artikel 1 1 vastgestelde termijn overgelegd aan de bevoegde
instantie die is aangewezen door de lidstaat waar de
zekerheid wordt gesteld.

Het

interventiebureau

verkoopt

de

interventieboter

volgens de datum waarop deze is ingeslagen , waarbij het
oudste product van de totale beschikbare hoeveelheid of,
in voorkomend geval, van de totale beschikbare hoeveel
heid in het koelhuis of de koelhuizen dat of die door de

marktdeelnemer is of zijn aangewezen, het eerst wordt
verkocht.

3 . Indien, bij de verkoop van interventieboter, de in het
betrokken koelhuis beschikbare hoeveelheid niet is uitge
put, wordt de resterende hoeveelheid naar gelang van de
prijzen , te beginnen met de hoogste prijs, aan de andere
gegadigden toegewezen . Wanneer de nog resterende
hoeveelheid kleiner is dan of gelijk aan 1 ton , wordt deze
hoeveelheid aangeboden aan de opdrachtnemers op
dezelfde voorwaarden als voor de hun reeds toegewezen
hoeveelheden .

Wanneer de aanvaarding van een offerte voor het
betrokken koelhuis ertoe zou leiden, dat de nog beschik
bare hoeveelheid boter wordt overschreden , wordt aan de

betrokken inschrijvers slechts de beschikbare hoeveelheid
toegewezen . In afwijking van artikel 16, lid 2, onder f),
wijst het interventiebureau dan evenwel andere opslag
plaatsen aan om de totale in de offerte vermelde
hoeveelheid te kunnen leveren .

Wanneer door aanvaarding van verscheidene offertes voor
eenzelfde opslagplaats, met dezelfde prijzen en voor
dezelfde bestemming van de boter en dezelfde wijze van
verwerking, de nog beschikbare hoeveelheid zou worden
overschreden, wordt die hoeveelheid toegewezen naar
evenredigheid van de hoeveelheden die in de betrokken
offertes zijn vermeld. Zo die verdeling ertoe leidt dat
hoeveelheden van minder dan 5 ton kunnen worden

Ingeval de in artikel 1 1 vastgestelde termijn in totaal met
minder dan 60 dagen wordt overschreden, wordt van de
verwerkingszekerheid 4 ECU per ton en per dag verbeurd.
Na afloop van deze periode geldt voor het resterende
bedrag het bepaalde in artikel 23 van Verordening (EEG)

toegewezen, wordt toegewezen door loting.
4.
De uit de inschrijving voortvloeiende rechten en
verplichtingen zijn niet overdraagbaar.

nr. 2220/85 van de Commissie (').
HOOFDSTUK IV

4.

Wanneer niet binnen de in artikel 11 vastgestelde

termijn is voldaan aan de in lid 2, onder a), genoemde
primaire eisen doordat de boter uit de interventievoor
raden ongeschikt voor consumptie blijkt te zijn, worden
de verwerkingszekerheden met instemming van de
Commissie toch vrijgegeven indien onder controle van de
autoriteiten van de betrokken lidstaat de passende maatre
gelen zijn genomen .
(') PB L 205 van 3 . 8 . 1985, blz. 5.

De uitvoering van de inschrijving met betrekking
tot de verkoop van interventieboter
Artikel 20

1 . Elke inschrijver wordt door het interventiebureau
onmiddellijk van het resultaat van zijn deelneming aan de
bijzondere inschrijving in kennis gesteld.
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2. Degene aan wie is toegewezen betaalt het interven
tiebureau vóór de overneming van de boter en binnen de
in artikel 21 , lid 2, vastgestelde termijn, voor elke
hoeveelheid die hij voornemens is af te halen, het bedrag
dat met zijn offerte overeenstemt, en stelt de verwerkings
zekerheid als bedoeld in artikel 18 , lid 2 .
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dening, toe dat de bestemming of de wijze van verwerking
van de totale hoeveelheid van de in artikel 16 bedoelde

offerte wordt gewijzigd, voordat bij toepassing van artikel
3, onder a), de verklikstoffen worden toegevoegd.
Wanneer evenwel voor formule A en formule B dezelfde

minimumverkoopprijs of, in voorkomend geval, hetzelfde
3 . Behoudens overmacht wordt, wanneer degene aan
wie is toegewezen het in lid 2 bedoelde bedrag niet

binnen de voorgeschreven termijn heeft betaald, de in
artikel 17, lid 1 , bedoelde inschrijvingszekerheid verbeurd
en komt de verkoop voor de resterende hoeveelheden te

maximumsteunbedrag, als bedoeld in artikel 18 , lid 1 ,

geldt, kan de bevoegde instantie op verzoek van degene
aan wie is toegewezen toestaan, dat onder haar controle en
met inachtneming van deze verordening, de bestemming
tussen de twee formules wordt gewijzigd.

vervallen .

HOOFDSTUK V

Artikel 21

1.

Wanneer het in artikel 20, lid 2, bedoelde bedrag is

betaald en de in artikel 18, lid 2, bedoelde zekerheid is

gesteld, geeft het interventiebureau een afhaalbon af,

De uitvoering van de inschrijving met betrekking
tot de toekenning van de steun

waarin zijn vermeld:

a) de hoeveelheid waarvoor aan de in het inleidende zins
deel bedoelde voorwaarden is voldaan en het volg
nummer van de offerte waarop de hoeveelheid betrek
king heeft;

b) het koelhuis waar deze hoeveelheid is opgeslagen;
c) de uiterste datum waarop de boter moet worden afge
haald;

d) de uiterste datum voor de bijmenging in de eindpro
ducten ;

e) de gekozen wijze van verwerking, onder verwijzing
naar het bepaalde in artikel 3,
en

de bestemming (formule A of formule B).

Artikel 22

1 . Elke inschrijver wordt door het interventiebureau
onmiddellijk van het resultaat van zijn deelneming aan de
bijzondere inschrijving in kennis gesteld.

2. In geval van toewijzing aan de inschrijver worden in
de bovenbedoelde kennisgeving met name de volgende
gegevens vermeld:

a) het bedrag van de toegekende steun voor de betrokken
hoeveelheid boter of boterconcentraat of room en het

volgnummer van de offerte waarop deze hoeveelheid
betrekking heeft;

b) in voorkomend geval, het bedrag van de verwerkings
zekerheid;

c) de uiterste datum voor de verwerking in de eindpro
ducten ;

2. Degene aan wie is toegewezen, haalt de hem toege
wezen boter af binnen 45 dagen na het verstrijken van de
termijn voor het indienen van de offertes. De overneming
kan in gedeelten plaatsvinden .
Wanneer degene aan wie is toegewezen, het in artikel 20,
lid 2, bedoelde bedrag heeft betaald, maar de boter niet
binnen de bovengenoemde termijn heeft afgehaald,

komen de kosten voor opslag van de boter en de risico's
die aan de opslag zijn verbonden , vanaf de dag na de in
lid 1 , onder c), bedoelde dag voor zijn rekening.
3.

De boter wordt door het interventiebureau afgele

verd in verpakkingen waarop in duidelijk zichtbare en
leesbare letters de verordening alsmede de bestemming
(formule A of formule B) en de gekozen wijze van
verwerking, onder verwijzing naar de desbetreffende bepa
lingen van artikel 3, zijn vermeld.
De boter blijft in haar oorspronkelijke verpakking totdat
zij overeenkomstig artikel 3 wordt verwerkt.
4.

Om dwingende en naar behoren gerechtvaardigde

redenen van commerciële aard staat het interventiebureau,

onder zijn controle en met inachtneming van deze veror

d) de gekozen wijze van verwerking, onder verwijzing
naar de bepalingen van artikel 3 en de bestemming
(formule A of formule B), onverminderd de toepassing
van artikel 21 , lid 4.

3 . De steun wordt slechts uitgekeerd indien binnen
een termijn van twaalf maanden na de uiterste datum als
bedoeld in artikel 1 1 het bewijs is geleverd dat:
a) voor boter:

i) de boter voldeed aan de in artikel 1 , lid 2, onder a),
vastgestelde voorwaarden
en

ii) de boter binnen de in artikel 11 bedoelde termijn
in de eindproducten is verwerkt of, bij toepassing
van artikel 3, onder a), de in artikel 18 , lid 2,
bedoelde verwerkingszekerheid is gesteld;
b) voor boterconcentraat:

i) het boterconcentraat binnen de in artikel 1 1
bedoelde termijn is vervaardigd overeenkomstig de
in bijlage I opgenomen specificaties,
en
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ii) het boterconcentraat binnen de in artikel 1 1
bedoelde termijn in de eindproducten is bijge
mengd of, bij toepassing van artikel 3, onder a), de
in artikel 18, lid 2, bedoelde verwerkingszekerheid
is gesteld;

kunnen

de

lidstaten

evenwel,

na

instemming van de Commissie, onder hun toezicht voor

i) de room voldeed aan de in artikel 1 , lid 2, onder c),
vastgestelde voorwaarden,
en

ii) de room binnen de in artikel 11 bedoelde termijn
in de eindproducten is bijgemengd of, bij toepas
sing van artikel 3, onder a), de in artikel 18 , lid 2,
bedoelde verwerkingszekerheid is gesteld.
De in artikel 18 , lid 2, bedoelde verwerkingszekerheid
behoeft evenwel niet te worden gesteld, indien de steun
na de in artikel 23 bedoelde controles wordt aangevraagd
en indien het bewijs wordt geleverd dat de producten
binnen de in artikel 11 bedoelde termijn in de eindpro
ducten zijn bijgemengd .
4.

tweede alinea, verricht de bevoegde instantie controles ter
plaatse op basis van het in artikel 10, lid 2, onder d),
bedoelde productieprogramma van het bedrijf en op zoda
nige wijze dat voor elke offerte zoals omschreven in
artikel 16 ten minste één controle plaatsvindt. Voor de
kwaliteitscontrole

c) voor room:
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De steun wordt betaald binnen 60 dagen na de dag

waarop de in lid 3 bedoelde bewijzen bij het interventie
bureau zijn geleverd en naar evenredigheid van de
hoeveelheden waarvoor die bewijzen zijn geleverd .

De lidstaat mag de steunbetaling evenwel beperken tot
één aanvraag per maand en per inschrijving.

Ingeval de in artikel 11 bedoelde termijn voor de in
artikel 3, onder b), bedoelde producten in totaal met

minder dan 60 dagen wordt overschreden , wordt de steun
verlaagd met 4 ECU per ton en per dag. Na afloop van
deze periode wordt het resterende steunbedrag verlaagd
met 15 % en vervolgens met 2 % per extra dag over
schrijding van de termijn .
Wanneer een ondergeschikte eis in de zin van artikel 20
van Verordening (EEG) nr. 2220/85 niet wordt nage
komen en in de onderhavige verordening niet in een

specifieke sanctie is voorzien, wordt de steun met 15 %
verlaagd.

In geval van overmacht of wanneer een administratief
onderzoek is geopend naar het recht op steun, geschiedt
de betaling eerst nadat het recht op steun is erkend.

sommige erkende bedrijven een systeem van eigen
controles instellen .

De controles waarbij monsters worden genomen, hebben
betrekking op met name de productievoorwaarden, de
hoeveelheid en de samenstelling van het product dat met
de gebruikte boter of room is verkregen .
Naar gelang van de verwerkte hoeveelheden worden de

controles op gezette tijden aangevuld met een grondig
onderzoek en steekproefsgewijze controles van de in
artikel 10, lid 2, onder c), bedoelde registers en, in voorko
mend geval, de in artikel 12, lid 1 , onder b), bedoelde
boekhouding, en een controle op de naleving van de
voorwaarden voor de erkenning van het bedrijf.

3 . De controle op de bijmenging van het boterconcen
traat of de boter in de tussenproducten moet ten minste
het volgende omvatten:
a) de controle op de betrokken bedrijven wordt onver
wachts, maar ten minste eenmaal per maand, ter
plaatse uitgevoerd, ahankelijk van het in artikel 10, lid
2, onder d), bedoelde productieprogramma en de

gebruikte hoeveelheden . De controle heeft betrekking
op met name de productievoorwaarden voor de tussen
producten en de inachtneming van het overeenkom
stig artikel 8 , lid 2, opgegeven botervetgehalte van deze
producten en omvat:

i) een controle van de in artikel 10, lid 2, onder c),
bedoelde registers teneinde te verifiëren of de
medegedeelde samenstelling van de vervaardigde
tussenproducten juist is;
ii) het nemen van monsters van de tussenproducten
en

een

onderzoek van

het verwerkte

botervet

teneinde na te gaan of de samenstelling ervan
beantwoordt aan de samenstelling die in de boven
bedoelde registers is vermeld;
iii) een controle van de ingeslagen hoeveelheden
botervet en de uitgeslagen hoeveelheden tussenpro
ducten;

HOOFDSTUK IV

Controlemaatregelen
Artikel 23

b) de onder a) bedoelde controle wordt aangevuld met
een controle op de naleving van de voorwaarden voor
de erkenning van het bedrijf en, in voorkomend geval,
van de in artikel 12, lid 1 , bedoelde boekhouding, en
met een grondige controle van de genoemde registers,
die :

1 . Teneinde ervoor te zorgen dat de bepalingen van
deze verordening worden nageleefd, nemen de lidstaten
met name de in de leden 2 tot en met 8 genoemde

controlemaatregelen, waarvan de kosten voor rekening
zijn van de lidstaat.

2.

i) bij toepassing van artikel 3, onder a), steekproefsge
wijze wordt uitgevoerd;
ii) bij toepassing van artikel 3, onder b), voor elke
vervaardigde partij tussenproducten wordt uitge
voerd .

Bij de vervaardiging van het boterconcentraat

waaraan al dan niet verklikstoffen worden toegevoegd, bij

de toevoeging van verklikstoffen aan de room of de boter,
of bij de herverpakking als bedoeld in artikel 7, lid 1 ,

4.
De controle op de verwerking van de boter, het
boterconcentraat, de room of het tussenproduct in de
eindproducten moet ten minste omvatten :
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a) de controle van de betrokken bedrijven, waarbij wordt
nagegaan of de bestemming volgens de in de offerte
gekozen formule in acht wordt genomen, wordt aan de
hand van de recepturen bij de vervaardiging en aan de

De lidstaten delen de Commissie ieder jaar voor 1
maart mede in welke gevallen het voorgaande jaar het
bepaalde in dit punt is toegepast.

hand van ofwel de in artikel 10, lid 2, onder c),

De eerste alinea geldt slechts indien de eindgebruiker of,
in voorkomend geval, de laatste wederkoper zich schrifte
lijk ertoe verbindt, per jaar maximaal 9 ton boterequiva
lent te kopen, waarvan, in voorkomend geval, maximaal

bedoelde registers ofwel de in artikel 12, lid 1 , onder
b), bedoelde boekhouding ter plaatse uitgevoerd en
gebeurt:

i) bij toepassing van artikel 3, onder a), steekproefsge
wijze, afhankelijk van de gebruikte hoeveelheden,
maar ten minste' eenmaal per maand ingeval per
maand ten minste 5 ton boter of boterequivalent in

het bedrijf wordt bijgemengd. Deze bedrijven delen
hun productieprogramma mee overeenkomstig het
bepaalde in artikel 10, lid 2, onder d);
ii) bij toepassing van artikel 3, onder b), voor elke
partij eindproducten;

b) bij toepassing van artikel 3, onder b), wordt de onder a)
bedoelde controle ten minste eenmaal per maand

uitgevoerd en wordt deze controle op gezette tijden
aangevuld met een controle op de naleving van :
i) het bepaalde in artikel 1 , lid 2, met, zo daartoe
reden is, in voorkomend geval, bemonstering van
eindproducten;

ii) de voorwaarden voor de erkenning van het bedrijf;
iii) de op grond van artikel 3, onder b), aangegane
verbintenis. De toepassing van de betrokken bepa
ling kan worden geschorst als blijkt dat het bedrijf
zijn verbintenis niet is nagekomen.

14 ton room of, wat boter en boterconcentraat betreft,

dezelfde hoeveelheid in tussenproducten . De eerste alinea
geldt niet meer voor de eindgebruiker of, in voorkomend
geval, de laatste wederverkoper, die zijn verbintsenis niet
is nagekomen . De bevoegde instantie kan , als zij dit
verantwoord acht, evenwel een nieuwe verbintenis goed
keuren wanneer de eindgebruiker of, in voorkomend
geval, de laatste wederverkoper schriftelijk daarom
verzoekt en aangeeft waarom hij zijn vorige verbintenis
niet is nagekomen . Deze goedkeuring wordt pas twaalf
maanden na het verzoek van kracht. Intussen is de in lid

4 bedoelde controle van toepassing.
7.

8 . Over de krachtens de leden 2 tot en met 6 uitge
voerde controles wordt een verslag opgesteld, waarin de
datum van de controle, de duur van de controle en de

verrichte controlehandelingen worden vermeld .

5. Bij toepassing van artikel 3, onder b), wordt onder
partij verstaan een hoeveelheid uit boter, boterconcentraat
of room vervaardigde producten zonder verklikstoffen, die
overeenkomt met de gehele in artikel 16 omschreven
offerte, of een gedeelte daarvan .

Bij toepassing van artikel 3, onder a), worden bij de in lid
3, onder a), en lid 4, onder a), i), bedoelde controle de

gebruikte hoeveelheden gerelateerd aan de in artikel 16
omschreven offertes .

De in de leden 2 tot en met 6 bedoelde controles

worden op gezette tijden aangevuld met een verificatie
van de gegevens die krachtens artikel 10, lid 2, onder e),
en artikel 12, lid 1 , onder c), vii, aan de bevoegde instantie
zijn toegezonden .

Artikel 24

1 . Behoudens andersluidende bepaling in deze verorde
ning zijn de bepalingen van Verordening (EEG) nr.
3002/92 van de Commissie (') van overeenkomstige
toepassing op de in deze verordening bedoelde producten .
Voor de in artikel 1 , lid 2, bedoelde producten wordt ook
de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3002/92
bedoelde controle verricht vanaf het begin van de in
artikel 6 bedoelde werkzaamheden of, voor boterconcen

6. Bij toepassing van artikel 3, onder a), wordt de in lid
4 bedoelde controle evenwel geacht te zijn uitgevoerd
wanneer degene aan wie is toegewezen of, in voorkomend

geval, de verkoper een voor alle verkooptransacties
geldende verklaring van de eindgebruiker of, in voorko
mend geval, de laatste wederverkoper overlegt, waarin
deze :

a) de overeenkomstig artikel 12, lid 1 , onder c), iii), in het
verkoopcontract opgenomen verbintenis om het
product in de eindproducten bij te mengen, bevestigt;
b) erkent te weten welke sancties tegen hem kunnen
worden genomen wanneer bij een overheidscontrole
zou blijken dat de aangegane verbintenissen niet zijn
nagekomen .
Onverminderd de door de betrokken lidstaat vastge
stelde of vast te stellen sancties is aan het interventie

bureau een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het
bedrag van de in artikel 18, lid 2, bedoelde verwer
kingszekerheid voor de betrokken hoeveelheden.

traat zonder verklikstof, vanaf de datum van vervaardiging
of, voor in tussenproducten bijgemengde boter zonder
verklikstof, vanaf de bijmenging, en tot de bijmenging in
de eindproducten .
In de vakken 104 en 106 van het controle-exemplaar T5
moeten de in bijlage VII bij deze verordening vastgestelde
bijzondere vermeldingen worden aangebracht.

2. In het geval dat de toevoeging van verklikstoffen aan
de boter of de room, of de bijmenging van de boter of de
room in de eindproducten of, in voorkomend geval, van
boter in de tussenproducten plaatsvindt in een andere
lidstaat dan die van vervaardiging, gaat de boter of de
room vergezeld van een door de bevoegde instantie van
de lidstaat afgegeven certificaat waarin wordt verklaart dat
is voldaan aan de in artikel 1 , lid 2, bedoelde voorwaar
den .

(') PB L 301 van 17. 10 . 1992, blz. 17.
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HOOFDSTUK VII

Mededelingen

L 350 / 15

ning bij niet-naleving van een ondergeschikte eis is voor

zien, sluit de sancties van Verordening (EEG) nr. 2220/85
uit.

Artikel 25

Artikel 28

De lidstaten delen aan de Commissie het volgende mede :

1 . iedere maand, voor de voorafgaande maand: de in
bijlage VIII bedoelde gegevens;
2. vóór 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december, voor
elk voorafgaand kwartaal van het kalenderjaar:
a) de in de bijlagen IX, X, XI en XII bedoelde gege
vens ;

Verordening (EEG) nr. 570/88 wordt ingetrokken .
Het volgende is evenwel van toepassing:
a) onverminderd het bepaalde in artikel 29, derde alinea,

blijft Verordening (EEG) nr. 570/88 van toepassing op
inschrijvingen waarvoor de termijn voor indiening van
de offertes vóór 1 januari 1998 is verstreken;

b) de betaalde prijzen, dat wil zeggen een gewogen
gemiddelde van de prijzen met aanduiding van de
hoogste en de laagste prijzen, zoals door de eindge
bruikers medegedeeld op de door de lidstaat vastge
stelde wijze, of zoals steekproefsgewijze door de
lidstaat vastgesteld;
c) de gevallen waarin is vastgesteld dat niet is voldaan
aan de in artikel 1 , lid 2, vastgestelde eisen;
3. vóór 1 maart van elk jaar, voor het voorafgaande jaar:
— de in bijlage XIII bedoelde gegevens;
— het aantal krachtens artikel 21 , lid 4, toegestane

wijzigingen van bestemming, en de hoeveelheden
en de bestemmingen waarop deze betrekking
hadden .

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te

b) voorbedrukte verpakkingen als bedoeld in de artikelen
8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 570/88 mogen tot
30 juni 1998 worden gebruikt;

c) overeenkomstig artikel 23, punt 5, van Verordening
(EEG) nr. 570/88 aangegane verbintenissen en de
erkenning van bedrijven en tussenproducten overeen
komstig artikel 10 van voornoemde verordening
blijven in het kader van deze verordening hun geldig
heid behouden, behalve wanneer het producten van de
GN-codes

0402 21 19

en

0402 21 99

betreft.

De

bevoegde instantie vergewist zich ervan, dat de in
artikel 10 van de onderhavige verordening bedoelde
aanvullende verbintsenissen uiterlijk op 30 juni 1998
door het betrokken bedrijf worden aangegaan .

Verwijzing naar de ingetrokken verordening worden
gelezen als verwijzingen naar deze verordening.

zorgen dat de in artikel 10, lid 2, onder e), en artikel 12,
lid 1 , onder c), vii, bedoelde verplichtingen worden nage

Artikel 29

komen .
HOOFDSTUK VIII

Slotbepalingen

Deze verordening treedt in werking op de zevende 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 .

Artikel 26

Met uitzondering van de artikelen 8, 10 en 23, wordt voor
de toepassing van deze verordening de Belgisch

Luxemburgse Economische Unie als één enkele lidstaat
beschouwd .

Op verzoek van degene aan wie is toegewezen, dat na de
inwerkingtreding van deze verordening en vóór de
bijmenging in de eindproducten moet worden gedaan,
worden artikel 4, artikel 6, lid 2, en artikel 23, lid 6,

dens andersluidende uitdrukkelijke bepalingen van deze

toepasselijk op vóór 1 januari 1998 toegewezen hoeveelhe
den . In dat geval stelt het interventiebureau een aanvul
lend contract vast waarbij het oorspronkelijke contract
wordt gewijzigd en zendt het op verzoek van degene aan
wie is toegewezen een afschrift hiervan aan de controleau

verordening. De sanctie die in de onderhavige verorde

toriteiten van de andere betrokken lidstaten .

Artikel 27

Verordening (EEG) nr. 2220/85 is van toepassing behou

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

Gedaan te Brussel, 15 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

Kwaliteitseisen voor boterconcentraat (')
(zonder verklikstoffen) (')
— Melkvet: ten minste 99,8 % .

— Vocht en vetvrije melkbestanddelen: ten hoogste 0,2 % .
— Vrije vetzuren: ten hoogste 0,35 % (uitgedrukt in oliezuur).

— Peroxidegetal: ten hoogste 0,5 % (in milli-equivalent actieve zuurstof per kg).
— Smaak• zuiver.

— Geur: vrij van vreemde geuren .

— Neutraliserende stoffen, antioxidantia en conserveermiddelen: geen .
— Niet-melkvetten: geen (2).

(') De analysen met betrekking tot de vermelde voorwaarden worden verricht voordat de in de bijlagen II en III bedoelde
producten aan het boterconcentraat worden toegevoegd.
(2) Onderzoek naar gelang van de geproduceerde hoeveelheden, maar minstens voor 1 000 ton en/of eenmaal per maand en
onaangekondigd, volgens de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 454/95 aangegeven methoden .
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BIJLAGE II

Bij te mengen producten per ton boterconcentraat of boter, formule A
(artikel 6, lid 1 , onder a))

De in artikel 6, lid 1 , onder a), eerste streepje, bedoelde producten zijn :
hetzij I :

a) — 250 g 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde voorkomende in vanille of synthetische vanille
ofwel

— 100 g 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde uitsluitend bijgebracht door vanillestokjes of door volledige
extracten daarvan
en

b) — 11 kg triglyceriden van n-heptaanzuur met een zuiverheidsgraad van ten minste 95 % , berekend in
triglyceriden over het voor bijmenging gerede product met een maximumzuurgraad van 0,3 en een
verzepingsgetal tussen 385 en 395, waarbij het gedeelte veresterd zuur wordt gevormd door ten minste
95 % n-heptaanzuur
ofwel

— 1S0 g stigmasterol (C29H4gO = A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheidsgraad van ten
minste 95 % , berekend over het voor bijmenging gerede product
ofwel

— 170 g stigmasterol (C 29 H 4R O = A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheidsgraad van ten
minste 85 % , berekend over het voor bijmenging gerede product, bevattende ten hoogste 7,5 % brassi
casterol (C2gH4éO = A 5,22-ergostadieen-3-beta-ol) en ten hoogste 6% sitosterol (C29H5oO = A 5,22
stigmasteen-3-beta-ol);

hetzij II:

a) 20 g ethylester van bèta-apo-8-caroteenzuur, in de vorm van een preparaat dat oplosbaar is in het melkvet
en

b) — 11 kg triglyceriden van n-heptaanzuur met een zuiverheidsgraad van ten minste 95 % , berekend in
triglyceriden over het voor bijmenging gerede product met een maximumzuurgraad van 0,3 en een
verzepingsgetal tussen 385 en 395, waarbij het gedeelte veresterd zuur wordt gevormd door ten minste
95 % n-heptaanzuur
ofwel

— 150 g stigmasterol (C29H4sO = A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheidsgraad van ten
minste 95 % , berekend over het voor bijmenging gerede product
ofwel

— 170 g stigmasterol (C29H4sO = A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheidsgraad van ten
minste 85 % , berekend over het voor bijmenging gerede product, bevattende ten hoogste 7,5 % brassi
casterol (C28H460 = A 5,22-ergostadieen-3-beta-ol) en ten hoogste 6% sitosterol (C29H5oO = A 5,22
stigmasteen-3-beta-ol);
hetzij III :

a) 250 kg geraffineerde suiker, fijnkorrelig of in poedervorm
en

b) — 11 kg triglyceriden van n-heptaanzuur met een zuiverheidsgraad van ten minste 95 % , berekend in
triglyceriden over het voor bijmenging gerede product met een maximumzuurgraad van 0,3 en een
verzepingsgetal tussen 385 en 395, waarbij het gedeelte veresterd zuur wordt gevormd door ten minste
95 % n-heptaanzuur
ofwel

— 150 g stigmasterol (C29H480 = A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheidsgraad van ten
minste 95 % , berekend over het voor bijmenging gerede product
ofwel

— 170 g stigmasterol (C29H4sO = A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheidsgraad van ten
minste 85 % , berekend over het voor bijmenging gerede product, bevattende ten hoogste 7,5 % brassi
casterol (C28H4éO = A 5,22-ergostadieen-3-beta-ol) en ten hoogste 6% sitosterol (C29H5oO = A
5-stigmasteen-3-beta-ol);
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hetzij IV:
a) de bestanddelen die het aroma van een of meer kruiderijen geven, in de vorm van olie of oliehars, zoals
met name uienolie, knoflookolie, dragonolie enz., in een hoeveelheid die waarneming van de geur ervan
mogelijk maakt, na het aanlengen van het boterconcentraat, dat gemerkt is met een neutrale olie in de
verhouding 1:20
en

b) — 11 kg triglyceriden van n-heptaanzuur met een zuiverheidsgraad van ten minste 95 %, berekend in
triglyceriden over het voor bijmenging gerede product, met een maximumzuurgraad van 0,3 en een
verzepingsgetal tussen 385 en 395, waarbij het gedeelte veresterd zuur wordt gevormd door ten minste
95 % n-heptaanzuur
ofwel

— 150 g stigmasterol (C29H48<D = A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheidsgraad van ten
minste 95 % , berekend over het voor bijmenging gerede product
ofwel

— 170 g stigmasterol (C29H4sO = A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheidsgraad van ten
minste 85 % , berekend over het voor bijmenging gerede product, bevattende ten hoogste 7,5 % brassi
casterol (C28H4éO = A 5,22-ergostadieen-3-beta-ol) en ten hoogste 6% sitosterol (C29H5oO = A
5-stigmasteen-3-beta-ol);
hetzij V:

a) — 500 g thymol (5-methyl-2-isopropyl-fenol; C10H14O) met een zuiverheidsgraad van ten minste 99 %
ofwel

— 500 g eugenol (4-allyl-2-metoxyfenol; C10H12O2) met een zuiverheidsgraad van ten minste 99 %
ofwel

— 10 g capsaïcine (trans-8-methyl-N-vanillyl-6-nonenamide; C18H27NO3) uit oliehars van capsicum
en

b) — 11 kg triglyceriden van n-heptaanzuur met een zuiverheidsgraad van ten minste 95 %, berekend in
triglyceriden over het voor bijmenging gerede product met een maximumzuurgraad van 0,3 en een
verzepingsgetal tussen 385 en 395, waarbij het gedeelte veresterd zuur wordt gevormd door ten minste
95 % n-heptaanzuur
ofwel

— 150 g stigmasterol (C29H4sO = A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheidsgraad van ten
minste 95 % berekend over het voor bijmenging gerede product
ofwel

— 170 g stigmasterol (C29H4gO = A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheidsgraad van ten
minste 85 % , berekend over het voor bijmenging gerede product, bevattende ten hoogste 7,5 % brassi
casterol (C28H4éO = A 5,22-ergostadieen-3-beta-ol) en ten hoogste 6% sitosterol (C29H5oO = A
5-stigmasteen-3-beta-ol).
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BIJLAGE III
Bij te mengen producten per ton boterconcentraat of boter, formule B
(artikel 6, lid 1 , onder b))
De in artikel 6, lid 1 , onder b), tweede streepje, bedoelde producten zijn:

hetzij I:

a) — 250 g 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde voorkomende in vanille of synthetische vanille
ofwel

— 100 g 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde uitsluitend bijgebracht door vanillestokjes of door volledige
extracten daarvan
en

b) 600 g van een preparaat dat ten minste 90 % sitosterol en met name 80 % bèta-sitosterol (C2,HJ0O = A
5-stigmasteen-3-beta-ol) bevat alsmede maximaal 9 % campesterol (C28H480 = A 5-ergosteen-3-beta-ol)
en 1 % sporen van andere sterolen, waaronder stigmasterol (C2>jH480 = A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol);
hetzij II:

a) 20 g ethylester van bèta-apo-8'-caroteenzuur, in de vorm van een preparaat dat oplosbaar is in het melkvet
en

b) 600 g van een preparaat dat ten minste 90 % sitosterol en met name 80 % bèta-sitosterol (C29H50O = A
5-stigmasteen-3-beta-ol) bevat alsmede maximaal 9 % campesterol (C28H480 = A 5-ergosteen-3-beta-ol)
en 1 % sporen van andere sterolen, waaronder stigmasterol (C2sH480 = A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol);
hetzij III:

a) 250 kg geraffineerde suiker, fijnkorrelig of in poedervorm
en

b) 600 g van een preparaat dat ten minste 90 % sitosterol en met name 80 % de bèta-sitosterol (C JS H SQ O =
A 5-stigmasteen-3-beta-ol) bevat, alsmede maximaal 9 % campesterol (C28H480 = A 5-ergosteen-3-beta
ol) en 1 % sporen van andere sterolen, waaronder stigmasterol (C2sH480 = A 5,22-stigmastadieen-3-beta
ol).
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BIJLAGE IV

IN ROOM BIJ TE MENGEN PRODUCTEN
(artikel 6, lid 1 , onder c))

1 . In de in de artikelen 1 en volgende bedoelde room worden, met uitzondering van elk ander product,
niet-melkvetten daaronder begrepen , bijgemengd :

a) — hetzij preparaten die het aroma geven, namelijk 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde voorkomend in
vanille of in synthetische vanille, in een concentratie van ten minste 250 ppm;

— hetzij preparaten die de kleur geven, namelijk ethylester van bèta-apo-8'-caroteenzuur, in de vorm
van een in het melkvet oplosbaar preparaat, in een concentratie van ten minste 20 ppm;
en

b) — hetzij, in een concentratie van ten minste 1 % , de triglyceriden van n-heptaanzuur (C7) met een

zuiverheidsgraad van ten minste 95 % , berekend in triglyceriden over het voor bijmenging gerede
product, met een maximumzuurgraad van 0,3 en een verzepingsgetal tussen 385 en 395, waarbij het
gedeelte veresterd zuur door ten minste 95 % n-heptaanzuur wordt gevormd;

— hetzij, in een concentratie van ten minste 1 % , de triglyceriden van n-undecaanzuur (Cu ) met een
zuiverheidsgraad van ten minste 95 % , berekend in triglyceriden over het voor bijmenging gerede
product met een maximumzuurgraad van 0,3 en een verzepingsgetal tussen 275 en 285, waarbij het
gedeelte veresterd zuur door ten minste 95 % n-undecaanzuur wordt gevormd;
— hetzij, in een concentratie van ten minste 600 ppm, een preparaat dat ten minste 90 % sitosterol en
met name 80 % bèta-sitosterol bevat, alsmede maximaal 9 % campesterol en 1 % sporen van
andere sterolen , waaronder stigmasterol;

— hetzij, rechtstreeks en in een concentratie van 2 % , een mengsel dat één deel vrij n-tridecaanzuur
(Ci 3), twee delen melkvet, 2,5 delen natirumcaseïnaat en 94,5 delen van melk afkomstige minerale
zouten bevat.

2. Een homogene en stabiele verspreiding in de room van de in punt 1 , onder b), genoemde producten die
vooraf onderling zijn vermengd, wordt verkregen door bereiding van een voormengsel en toepassing van
mechanische en thermische behandelingen, afkoeling, of andere toegestane behandelingen.
3. De in punt 1 in percenten of in ppm aangegeven concentraties worden berekend ten opzichte van het
gedeelte van de room dat uitsluitend uit vetten bestaat.
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BIJLAGE V

Op de in de artikelen 7 en 8 bedoelde verpakkingen aan te brengen vermeldingen
1 . a) Boterconcentraat:

— Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporacion a uno de los productos
contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) nr. 2571 /97
— Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som er omhandlet i artikel 4 i
forordning (EØF) nr. 2571 /97
— Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr.
2571 /97 genannten Enderzeugnisse bestimmt
— Συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97·

— Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in
Article 4 of Regulation (EC) No 2571 /97
— Beurre concentré destiné exclusivement à 1 incorporation dans l'un des produits finaux visés à
l'article 4 du règlement (CE) n0 2571 /97
— Burro concentrato destinato esclusivamente ali incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo
4 del regolamento (CE) n . 2571 /97
— Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 2571 /97 bedoelde producten
— Manteiga concentrada destinada exclusivamente a incorporação num dos produtos finais referidos
no artigo 4? do Regulamento (CE) n? 2571 /97
— Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi johonkin asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4
artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista
— Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i
förordning (EEG) nr 2571 /97.

b) Boter met verklikstof:
— Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporacion en uno de los productos finales
contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) nr. 2571 /97
— Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr.
2571 / 97

— Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr.
2571 /97 genannten Enderzeugnisse bestimmt
— Βούτυρο που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρSρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριS. 2571 /97

— Butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of
Regulation (EC) No 2571 /97
— Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à 1 article 4 du
règlement (CE) n0 2571 /97
— Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui ali articolo 4 del
regolamento (CE) n . 2571 /97
— Boter uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr.
2571 /97 bedoelde producten

— Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4?
do Regulamento (CE) n? 2571 /97
— Voi , joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa
tarkoitettuihin lopputuotteisiin
— Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EEG) nr
2571 / 97 .

c) Room met verklikstof:
— Nata con adición de marcadores marcada destinada exclusivamente a su incorporacion a uno de los

productos finales contemplados en el artículo 4 fórmula B del Reglamento (CE) nr. 2571 /97
— Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer som omhandet i artikel 4, formel B,
i forordning (EØF) nr. 2571 /97
— Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der
Verordnung (EG) Nr. 2571 /97 genannten Enderzeugnisse bestimmt
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— Κρέμα γάλακτος με ιχνο·9έτες που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα
από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρSρο 4, τύπος B, του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ.
2571 /97

— Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final
products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 2571 /97

— Crème tracée destinée exclusivement à 1 incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4
formule B du règlement (CE) n0 2571 /97
— Crema contenente rivelatori destinata esclusivamente ali incorporazione in uno dei prodotti di cui
all'articolo 4 formula B del regolamento (CE) n . 2571 /97
— Room waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, uitsluitend bestemd voor verwerking in de 'in artikel
4, formule B, van Verordening (EG) nr. 2571 /97 bedoelde producten

— Nata marcada destinada exclusivamente a incorporação num dos produtos finais referidos no artigo
4?, fórmula B, do Regulamento (CE) n? 2571 /97
— Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi asetuksen N:o 2571 /97 4 artiklan B
menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin
— Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i
artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 2571 /97.
2. Tussenproducten
— Producto intermedio contemplado en el articulo 8 del Reglamento (CE) nr. 2571 /97 y destinado
exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de
dicho Reglamento

— Mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2571 /97 udelukkende til iblanding i
en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer
— Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 2571 /97, ausschließlich zur
Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt
— Ενδιάμεσο προϊόν που αναφέρεται στο άρSρο 8 του κανονισμού ( ΕΚ) αριS. 2571 /97 και
προορίζεται αποκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 4 του ιδίου κανονισμού

— Intermediate product as referred to in Article 8 of Regulation (EC) No 2571 /97 solely for
incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation
— Produit intermédiaire visé à 1 article 8 du règlement (CE) n0 2571 /97 et destiné exclusivement à

l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du même règlement
— Prodotto intermedio di cui ali articolo 8 del regolamento (CE) n . 2571 /97 destinato esclusivamente

all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento
— Tussenproduct als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2571 /97 en uitsluitend bestemd om
in een van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten te worden verwerkt

— Produto intermédio referido no artigo 8 ? do Regulamento (CE) n? 2571 /97 e exclusivamente
destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4? do mesmo regulamento
— Asetuksen (EY) N:o 2571 /97 8 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan
sekoitettavaksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

— Mellanprodukt enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 2571 /97, uteslutande avsedd för iblandning i en
av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning.
Voor de in artikel 9, onder a), bedoelde tussen producten wordt „artikel 8 vervangen door „artikel 9".
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BIJLAGE VI
In artikel 9, onder b), bedoelde producten

1 . Bereidingen verkregen door menging van melkvet met oliën en vetten die onder hoofdstuk 15 van de
gecombineerde nomenclatuur vallen, met uitzondering van producten van de GN-codes 1704 90 30 en
1806 .

2. Bereidingen verkregen door menging van melkvet met producten die onder hoofdstuk 21 vallen en die
zijn verkregen van producten die onder hoofdstuk 15 vallen .
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BIJLAGE VII

In de vakken 104 en 106 van het controle-exemplaar T5 aan te brengen bijzondere vermeldingen
A. Boter, boterconcentraat, room of tussenproducten voor bijmenging in eindproducten na toevoeging van
verklikstof:

a) bij verzending van interventieboter met het oog op toevoeging van verklikstof:
— vak 104 van het controle-exemplaar T5:

— Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme a la letra a) del artículo 3)
del Reglamento (CE) nr. 2571 /97
— Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra a), i
forordning (EF) nr. 2571 /97

— Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung
(EG) Nr. 2571 /97 bestimmt
— Βούτυρο που προορίζεται να ιχνοθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο
3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97
— Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 3 (a) of Regulation (EC) No
2571 / 97

— Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à 1 article 3 point a) du règlement
(CE) no 2571 /97
— Burro destinato ali aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente ali articolo 3, lettera
a) del regolamento (CE) n. 2571 /97
— Boter bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr.
2571 /97, na bijmenging van verklikstoffen

— Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com a alínea a) do artigo 3?
do Regulamento (CE) n? 2571 /97
— Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 2571 /97 3
artiklan a alakohdan mukainen

— Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 3 a i
förordning (EG) nr 2571 /97;

— vak 106 van het controle-exemplaar T5:
1 . uiterste datum voor bijmenging in eindproducten ;
2. vermelding van de bestemming (formule A of formule B);

b) bij verzending van interventieboter voor verwerking tot boterconcentraat met toevoeging van
verklikstof:

— vak 104 van het controle-exemplaar T5:

— Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores,
conforme a la letra a) del artículo 3) del Reglamento (CE) nr. 2571 /97
— Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 3,
litra a), i forordning (EF) nr. 2571 /97
— Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 3
Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 2571 /97 bestimmt
— Βούτυρο που προορίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνοθετηθει και να χρησιμοποιηθεί
σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97
— Butter for the concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 3 (a)
of Regulation (EC) No 2571 /97
— Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à 1 article 3 point a) du
règlement (CE) n° 2571 /97
— Burro destinato alla concentrazione, ali aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente
all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n . 2571 /97
— Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, bijmenging van verklikstoffen en verdere
verwerking overeenkomstig artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 2571 /97
— Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com a alínea
a) do artigo 3? do Regulamento (CE) n ? 2571 /97
— Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistusta ja merkitsemistä varten ja jonka käyttötarkoitus on
asetuksen (EY) N:o 2571 /97 3 artiklan a alakohdan mukainen
— Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för
iblandning i enlighet med artikel 3 a i förordning (EG) nr 2571 /97.
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— vak 106 van het controle-exemplaar T5:

1 . uiterste datum voor bijmenging in eindproducten;
2. vermelding van de bestemming (formule A of formule B);
c) bij verzending van een in eindproducten bij te mengen tussenproduct met verklikstof, of van eventueel
via een tussenproduct in eindproducten bij te mengen boter met verklikstof of boterconcentraat met
verklikstof:

— vak 104 van het controle-exemplaar T5:

— Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales
previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) nr. 2571 /97, en su caso, a través de un producto
intermedio contemplado en el artículo 8
o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos
finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) nr. 2571 /97, en su caso, a través de un
producto intermedio contemplado en el artículo 8 (A
o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 8 (t>) destinado a ser
incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) nr. 2571 /97

— Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i
forordning (EF) nr. 2571 /97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8
eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel
4 i forordning (EF) nr. 2571 /97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 (»)
eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 8 (b), bestemt til iblanding i
færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571 /97
— Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr.
2571 /97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis
gemäß Artikel 8
oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr.
2571 /97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis
gemäß Artikel 8 (a)
oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8 (b), zur Beimischung zu den in Artikel 4
der Verordnung (EWG) Nr. 2571 /97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt
— Βούτυρο ιχνοθετημένο, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 2571 /97 κατά περίπτωση μέσω
ενός ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8
ή
Συμπυκνωμένο βούτυρο ιχνοθετημένο, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97 κατά
περίπτωση μέσω ενός ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8 (ή
ή

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 8 (b), που προορίζεται να
ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2571 /97

— Butter to which tracers have been added for incorporation in the final products referred to in
Article 4 of Regulation (EC) No 2571 /97 or into an intermediate product as referred to in
Article 8
or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final
product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571 /97 or into an intermediate
product as referred to in Article 8 (a)
or

Intermediate product as referred to in Article 8 (b) to which tracers have been added for
incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571 /97
(") Voor de in artikel 9, onder a), bedoelde tussenproducten wordt „in voorkomend geval via een in artikel 8 bedoeld tussen
product" vervangen door „via een in artikel 9 bedoeld tussenproduct".
(b) Voor de in artikel 9, onder a), bedoelde tussenproducten wordt „in artikel 8" vervangen door „in artikel 9".
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— Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à 1 article 4 du règlement
(CE) no 2571 /97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8
ou

Beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à 1 article 4 du
règlement (CE) n° 2571 /97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8 (a)
ou

Produit intermédiaire tracé visé à 1 article 8 (b) destiné à être incorporé dans les produits finaux
visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571 /97

— Burro contenente rivelatori, destinato ali incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4
del regolamento (CE) n. 2571 /97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui
all'articolo 8
o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato ali incorporazione nei prodotti finali di cui
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571 /97, eventualmente tramite un prodotto intermedio
di cui all'articolo 8 (a)
o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui ali articolo 8 (t>) destinato all'incorporazione nei
prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2571 /97
— Boter met verklikstof, voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 bedoeld
tussen product, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571 /97
of

Boterconcentraat met verklikstof, voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 (*)
bedoeld tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr.
2571 / 97
of

In artikel 8 (b) bedoeld tussenproduct met verklikstof, voor verwerking in eindproducten als
bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571 /97
— Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos nos artigo 4? do
Regulamento (CE) n? 2571 /97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no
artigo 8 ?
ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no
artigo 4? do Regulamento (CE) n? 2571 /97, eventualmente por via de um produto intermédio
referido no artigo 8
ou

Produto intermédio marcado referido no artigo 8 ? destinado a ser incorporado nos produtos
finais referidos no artigo 4? do Regulamento (CE) n? 2571 /97

— Merkitty voi, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa
tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta
tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa
tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 8 artiklan a alakohdassa tarkoitetun välituotteen
kautta
tai

— Edellä 8 artiklan b alakohdassa tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu
sekoitetettavaksi asetuksen (ETY) n:o 2571 /97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin.

— Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 2571 /97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8 .
eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses
i artikel 4 i förordning (EEG) nr 2571 /97, i förekommande fall via den mellanprodukt som
avses i artikel 8 (a).
el er

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 8 (b), avsedd att blandas i de
slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571 /97
(>) Voor de in artikel 9, onder a), bedoelde tussenproducten wordt „in voorkomend geval via een in artikel 8 bedoeld tussen
product" vervangen door „via een in artikel 9 bedoeld tussenproduct".

(b) Voor de in artikel 9, onder a), bedoelde tussenproducten wordt „in artikel 8" vervangen door „in artikel 9".
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— vak 106 van het controle-exemplaar T5:

1 . uiterste datum voor toevoeging in de eindproducten;
2. vermelding van de bestemming (formule A of formule B);
3. in voorkomend geval, de voor de vervaardiging van het tussenproduct gebruikte hoeveelheid
boter of boterconcentraat, in gewicht.
d) bij verzending van voor bijmenging in eindproducten bestemde room met verklikstof:
— vak 104 van het controle-exemplaar T5:

Nata con adición de marcadores destinada a su incorporacion a los productos previstos en el
artículo 4 del Reglamento (CE) nr. 2571 /97

Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i produkter som omhandlet i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2571 /97

Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Erzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG)
Nr. 2571 /97

Κρέμα γάλακτος ιχνοSετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97
Cream to which tracers have been added for incorporation into the products referred to in Article
4 of Regulation (EEC) No 2571 /97
Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits visés à 1 article 4 du règlement (CE)
n° 2571 /97

Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui ali articolo 4 del
regolamento (CEE) n . 2571 /97
Room waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, bestemd voor verwerking in de in artikel 4 van
Verordening (EG) nr. 2571 /97 bedoelde producten

Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos referidos no artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 2571 /97
Merkitty kerma, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa
tarkoitettuihin tuotteisiin

Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de produkter som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 2571 /97;
— vak 106 van het controle-exemplaar T5:
1 . uiterste datum voor bijmenging in de eindproducten ;
2. vermelding van de bestemming (formule B).

B. Voor bijmenging in eindproducten bestemde boter, boterconcentraat of tussenproducten:
a) bij verzending van interventieboter voor verwerking tot boterconcentraat:
— vak 104 van het controle-exemplaar T5:
— Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme a la letra b) del articulo 3 del
Reglamento (CE) nr. 2571 /97
— Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra b), i forordning
(EF) nr. 2571 /97
— Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 3 Buchstabe b) der
Verordnung (EG) Nr. 2571 /97 bestimmt
— Βούτυρο που προορίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμοποιηθεί συμφωνά με το
άρθρο 3 στοιχείο 6) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97
— Butter for concentration and use in accordance with Article 3 (b) of Regulation (EEC) No
2571 /97

— Beurre destiné à être concentré et mis en oeuvre conformément à 1 article 3 point b) du

règlement (CE) n0 2571 /97
— Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente ali articolo 3, lettera b)

del regolamento (CEE) n . 2571 /97
— Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en verdere verwerking overeenkomstig
artikel 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 2571 /97
— Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com a alínea b) do artigo 3?
do Regulamento (CE) n ? 2571 /97
— Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on
asetuksen (EY) N:o 2571 /97 3 artiklan b alakohdan mukainen
— Smör avsett för förädling till koncentrerat smör och för lblandning i enlighet med artikel 3 b i
förordning (EG) nr 2571 /97;
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— vak 106 van het controle-exemplaar T5:
1 . uiterste datum voor bijmening in eindproducten;
2. vermelding van de bestemming (formule A of formule B);

b) bij verzending van een voor bijmenging in eindproducten bestemd tussenproduct dat is vervaardigd
van boter of boterconcentraat, of van eventueel via een tussenproduct in eindproducten bij te mengen
interventieboter of boterconcentraat:

— vak 104 van het controle-exemplaar T5:

— Mantequilla destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del

Reglamento (CE) nr. 2571 /97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en
el artículo 8
o

Mantequilla concentrada para ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4

del Reglamento (CE) nr. 2571 /97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado
en el artículo 8 (a)
o

Producto intermedio contemplado en el artículo 8 destinado a ser incorporado a los productos
finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) nr. 2571 /97

— Smør til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571 /97, i givet
fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8
eller

Koncentreret smør til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr.
2571 /97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 (a)
eller

Mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4
i forordning (EF) 2571 /97
— Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571 /97 bezeichneten
Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8
oder

Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571 /97 bezeichneten
Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8 (a)
oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG)
Nr. 2571 /97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

— Βούτυρο που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97, κατά περίπτωση μέσω ενός ενδιάμεσου
προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8
ή
Συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97 κατά περίπτωση μέσω
ενός ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8 (a)
Tl

Ενδιάμεσο προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 8, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα
τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 2571 /97

— Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation
(EC) No 2571 /97 or into an intermediate product as referred to in Article 8
or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of
Regulation (EC) No 2571 /97 or into an intermediate product as referred to in Article 8 (a)
or

Intermediate product as referred to in Article 8 for incorporation into a final product as referred
to in Article 4 of Regulation (EEC) No 2571 /97
— Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à 1 article 4 du règlement (CE)
n° 2571 /97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8
ou

Beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à 1 article 4 du
règlement (CE) n° 2571 /97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8 (a)
ou

Produit intermédiaire visé à 1 article 8 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à
l'article 4 du règlement (CE) n° 2571 /97
(a) Voor de tussenproducten bedoeld in artikel 9, onder a), worden de termen „in voorkomend geval via een in artikel 8 be
doeld tussenproduct" vervangen door „via een in artikel 9 bedoeld tussenproduct".
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— Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui ali articolo 4 del regolamento (CE)
n . 2571 /97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8
o

Burro concentrato destinato ali incorporazione nei prodotti finali di cui ali articolo 4 del

regolamento (CE) n . 2571 /97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo
8 (a)
O

Prodotto intermedio di cui all'articolo 8 destinato ali incorporazione nei prodotti finali di cui
all'articolo 4 del regolamento (CE) n . 2571 /97
— Boter voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 bedoeld tussen product, in
eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571 /97
of

Boterconcentraat voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 (a) bedoeld
tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571 /97
of

In artikel 8 bedoeld tussenproduct voor bijmenging in eindproducten als bedoeld in artikel 4
van Verordening (EG) nr. 2571 /97

— Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4? do Regulamento
(CE) n ? 2571 /97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 8 ?
ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4? do
Regulamento (CE) n ? 2571 /97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no
artigo 8 ?
ou

Produto intermédio referido no artigo 8? destinado a ser incorporado nos produtos finais
referidos no artigo 4? do Regulamento (CE) n ? 2571 /97

— Voi, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa tarkoitettuihin
lopputuotteisiin tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta
tai

Voiöljy, joka on tarkoittu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa tarkoittuihin
lopputuotteisiin tarvittaessa 8 artiklan a alakohdassa tarkoitetun välituotteen kautta
tai

Edellä 8 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen ( EY) N:o
2571 /97 4 tarkoitettuihin lopputuotteisiin .

— Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr
2571 /97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8 .
eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning

(EG) nr 2571 /97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8 (a).
eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 8 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i
artikel 4 i förordning (EG) nr 2571 /97;
— van 106 van het controle-exemplaar T5:

1 . uiterste datum voor bijmenging in eindproducten;

2. vermelding van de bestemming (formule A of formule B);
3. in voorkomend geval, de voor de vervaardiging van het tussenproduct gebruikte hoeveelheid
boter of boterconcentraat, in gewicht.

(a) Voor de tussenproducten bedoeld in artikel 9, onder a), worden de termen „in voorkomend geval via een in artikel
doeld tussenproduct" vervangen door „via een in artikel 9 bedoeld tussenproduct".

8 be

Totaal

(') In het kader van de bijzondere inschrijvingen van de betrokken maand.
(2) In artikel 9, onder a), bedoelde tussenproducten van GN-code 0405 10 30.

a))(2)

Tussenproducten (artikel 9, onder

I

I

de

Boterconcentraat met verklikstof

Aanvaarde hoeveelheden

van

Boterconcentraat zonder verklikstof

I
I
I
I

Ontvangen offertes
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Boter met verklikstof

Aanvaarde hoeveelheden

Formule B

|

Boter zonder verklikstof

Ontvangen offertes

Formule A

Hoeveelheden (ton)

NL

Lidstaat:

1

Maand :

Ontvangen offertes en aanvaarde hoeveelheden (')

Interventieboter
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Boterconcentraat

(') In artikel 9, onder a), bedoelde tussenproducten van GN-code 0405 10 30 .
(2) Uitgeslagen hoeveelheid.

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Room zonder
verklikstof

I

Artikel 9, onder a) (')

T5 uitgegaan

Boterconcentraat met
verklikstof

xxxxxxxxxxxxxxx

zonder verklikstof

I

(2)

Boter met verklikstof

T5 binnengekomen

Productie

Interventieboter

Artikel 9, onder a) (')

Room met verklikstof

de

zonder verklikstof

Boterconcentraat met
verklikstof

van

Formule B (hoeveelheid in ton)

Boterconcentraat zonder
verklikstof

Publicatieblad

T5 uitgegaan

T5 binnengekomen

(2)

Boter met verklikstof

|

Productie

Interventieboter zonder
verklikstof

NL

Formule A (hoeveelheid in ton)

I

Lidstaat:

Kwartaal :

Productie van en handelsverkeer in boter, boterconcentraat en room
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de

(2) Hoeveelheden boterequivalent die zijn bijgemengd in de in artikel 8 bedoelde tussenproducten waarvoor een controle-exemplaar T5 is opgesteld .

(') Boter en boterconcentraat in boterequivalent (in ton).

T5 uitgegaan (2)

T5 binnengekomen (2)

— andere (specificeren)

— GN-code 2106

— GN-code 19

van

— GN-code 1806

met verklikstof

Publicatieblad

— GN-code 1704

waarvan

zonder verklikstof

|

ducten

met verklikstof

Formule B

NL

Hoeveelheid boterequivalent (') in de
in artikel 8 bedoelde tussenpro

zonder verklikstof

Formula A

1

Lidstaat:

Kwartaal :

Bijmenging , in de in artikel 8 bedoelde tussenproducten , van boter en boterconcentraat in boterequivalent, en handelsverkeer
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xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

A2, a), b)

A2, c)

A3

A4, a)

A4, b)

A5, a)

A5, b)

BI

B2
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

met verklikstof

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

zonder verklikstof

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

met verklikstof

zonder verklikstof

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

met verklikstof

de

xxxxxxxxxxx

zonder verklikstof

Via TP· o

van

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

artikel 9, onder a)

Room

Publicatieblad

(') Via de in artikel 8 bedoelde tussenproducten bijgemengde hoeveelheden boterequivalent.
(2) Overeenkomstig de formules, definities en GN-codes, als bedoeld in artikel 4.

xxxxxxxxxxx

met verklikstof

Boterconcentraat

|

Al

zonder verklikstof

Boter

NL

Eindproduct (¿)

Aantal gebruikers :

1

Lidstaat:

Kwartaal :

Bijmenging van de in artikel 1 bedoelde producten zonder verklikstof (in ton) in de in artikel 4 bedoelde eindproducten
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xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

A2, a), b)

A2, c)

A3

A4, a)

A4, b)

A5, a)

A5, b)

BI

B2

artikel 9, onder a) (*)

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

zonder verklikstof

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

met verklikstof

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

zonder verklikstof

met verklikstof

de

xxxxxxxxxxx

rnet verklikstof

Via TP. 0

van

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

zonder verklikstof

Room
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(') Een tabel per categorie bedrijven die volgende hoeveelheden gebruiken :
a) meer dan 5 ton boterequivalent per maand („grootgebruikers")
b) meer dan 9 ton boterequivalent per jaar en minder dan 5 ton equivalent per maand („middelgrote gebruikers")
(2) Overeenkomstig de formules, definities en GN-codes, als bedoeld in artikel 4.
(') Via de in artikel 8 bedoelde tussenproducten bijgemengde hoeveelheden boterequivalent.
(■*) In artikel 9, onder a), bedoelde tussenproducten van GN-code 0405 10 30 .

xxxxxxxxxxx

met verklikstof

Boterconcentraat

|

Al

zonder verklikstof

Boter

Aantal gebruikers :

NL

Eindproduct (2)

Categorie : (')

1

Lidstaat :

Kwartaal :

Bijmenging van de in artikel 1 en artikel 9, onder a), bedoelde producten met verklikstof (in ton) in de in artikel 4 bedoelde eindproducten, per categorie gebruikers ('):
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xxxxxxxxxxxx

Bedrijven die minder dan 9 ton boterequivalent per jaar gebruiken („kleingebruikers met of zonder aangifte).
Overeenkomstig de formules, definities en GN-codes, als bedoeld in artikel 4.
Via de in artikel 8 bedoelde tussenproducten bijgemengde hoeveelheden boterequivalent.
In artikel 9, onder a), bedoelde tussenproducten van GN-code 0405 10 30 .

xxxxxxxxxxxx

Formula B

xxxxxxxxxxxx

artikel 9, onder a) (*) zonder verklikstof
met verklikstof

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

zonder verklikstof

Room
met verklikstof

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

zonder verklikstof

met verklikstof

Via rao

Publicatieblad

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

xxxxxxxxxxxx

met verklikstof

Boterconcentraat

|

Formula A

onder verklikstof

■ Boter :

NL

Eindproduct (l)

Aantal gebruikers :

1

Lidstaat:

Jaar:

Bijmenging van de in artikel 1 en artikel 9, onder a), bedoelde producten met verklikstof (in ton) in de in artikel 4 bedoelde eindproducten, door kleingebruikers ('):
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VERORDENING (EG) Nr. 2572/97 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 1997

tot vaststelling voor het visseizoen 1998 van de ophoudprijzen en verkoopprijzen
voor de in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de
Raad genoemde visserijproducten
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van
17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector visserijproducten en
producten van de aquacultuur ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 331 8 /94 (2), en met name op
artikel 11 , lid 3, en artikel 13,

Overwegende dat in artikel 11 , lid 1 , en in artikel 13 van
Verordening (EEG) nr. 3759/92 is bepaald dat de commu
nautaire ophoudprijzen en communautaire verkoopprijzen
voor elk van de in , respectievelijk, bijlage I, onder A en D,
en bijlage I, onder E, genoemde producten worden vastge

steld door de aanpassingscoëfficiënt voor de betrokken
productklasse toe te passen op een bedrag van ten minste
70 % en ten hoogste 90 % van de oriëntatieprijs;
Overwegende dat de ontwikkeling van de productie- en
afzetstructuren in de Gemeenschap het noodzakelijk
maakt de elementen voor de berekening van de gemeen
schappelijke ophoudprijs en verkoopprijs aan te passen
ten opzichte van die van het vorige visseizoen ;

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

Artikel 1

De bedoelde percentages van de oriëntatieprijs die als
grondslag dienen voor de berekening van de communau
taire ophoudprijzen en communautaire verkoopprijzen
voor de betrokken producten worden vastgesteld in bijlage
I.

Artikel 2

De aanpassingscoëfficiënten voor de berekening van de
communautaire

ophoudprijzen

en

communautaire

verkoopprijzen voor de in, respectievelijk, bijlage I, onder
A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 genoemde
visserijproducten worden vastgesteld in bijlage II.
Artikel 3

De communautaire ophoudprijzen en communautaire
verkoopprijzen voor het visseizoen 1998 en de producten
waarop zij betrekking hebben, worden vastgesteld in
bijlage III .
Artikel 4

Overwegende dat in artikel 11 , lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 3759/92 is bepaald dat in de aanvoergebieden
die verafgelegen zijn van de voornaamste verbruikscentra
van de Gemeenschap aanpassingscoëfficiënten op de
ophoudprijs kunnen worden toegepast;
Overwegende dat de oriëntatieprijzen voor het visseizoen
1998 voor alle betrokken producten werden vastgesteld bij
Verordening (EG) nr. 2445/97 van de Raad (3);

De ophoudprijzen voor het visseizoen 1998 voor ver van

de voornaamste verbruikscentra van de Gemeenschap
gelegen aanvoergebieden en de producten waarop deze
prijzen van toepassing zijn , worden vastgesteld in bijlage
IV.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1998 .

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

Gedaan te Brussel, 15 december 1997.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie

(') PB L 388 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(2) PB L 350 van 31 . 12. 1994, blz. 15.
3 PB L 340 van 11 . 12. 1997, blz . 3 .
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BIJLAGE I

Percentage van de oriëntatieprijzen ter berekening van de
ophoud- en verkoopprijzen
Product

%

Haring van de soort Clupea harengus
Sardines van de soort Sardina pilchardus
Doornhaai (Squalus acanthias)
Hondshaai (Scyliorhinus spp.)
Noorse schelvis (Sebastes spp.)
Kabeljauw van de soort Gadus morhua
Koolvis (Pollachius virens)
Schelvis (Melanogrammus aeglefinus)
Wijting (Merlangius merlangus)
Leng (Molva spp.)

85

85
80
80
90

80
80
80

80
80

Makreel van de soort Scomber scombrus

85

Makreel van de soort Scomber japonicus
Ansjovis (Engraulis spp .)
Schol (Pleuronectes platessa)

90

Heek van de soort Merluccius merluccius

90

Schartong (Lepidorhombus spp.)
Braam (Brama spp.)
Zeeduivel (Lophius spp.)
Garnalen van de soort Crangon crangon en
Noorse garnaal (Pandalus Borealis)
Noordzeekrab (Cancer pagurus)
Langoestine (Nephrops norvegicus)
Schar (Limanda limanda)
Bot (Platichthys flesus)
Witte tonijn (Thunnus alalunga)
Inktvissen (Sepia officinalis en Rossia macrosoma)
Tong (Solea spp.)

80

85
83

80
85
90
90

90
83
83
90
80

83

BIJLAGE II

Handelskenmerken van sommige producten van bijlage I , onder A, D en E, van Verordening
(EEG) nr. 3759/92

\

I
Vissoort

Handelskenmerken

Grootte (')

I

Ontdaan van

ingewanden (')

In gehele staat (')

Extra, A (')

B (')

Extra, A (')

B C)

5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,55
0,85
0,80
0,50
0,95

0,55
0,85
0,80
0,50
0,95

Sardines van de soort

1

0,00

2

0,00

3

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,60
0,75
0,85
0,55

0,37

Sardina pilchardus

Haring van de soort
Clupea harengus

1

2
3
4

I
I

4

Doornhaai (Squalus acanthias)

Hondshaai (Scyliorhinus spp.)

0,37
0,37
0,37

1

0,75

2

0,64

0,55
0,45

0,64

0,50
0,40

3

0,35

0,25

0,35

0,20

1

0,80
0,80
0,55

0,60
0,60

0,75

2

0,50
0,50
0,23

3

0,40

0,75

0,70
0,45
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Handelskenmerken
Vissoort

Grootte (')

Noorse schelvis (Sebastes spp.)

1

2

3

Kabeljauw van de soort

1

Gadus morhua

2
3
4
5

Koolvis (Pollachius virens)

1
2
3

4

Schelvis (Melanogrammus
aeglefinus)

B (')

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,90
0,90
0,76

0,90
0,90

0,90
0,90
0,85
0,67
0,47

0,85
0,85
0,70
0,46

0,65
0,65

0,50
0,50
0,40
0,27
0,18

0,90
0,90
0,89
0,76

0,90
0,90
0,89

0,52

0,83
0,80
0,75
0,51

0,78
0,75

0,85
0,83
0,75

0,65
0,63

1

3

1

2
3

Makreel van de soort

1

Scomber japonicus

2
3
4

1

2
3
4

1

2
3
4

0,60

0,70

0,55

0,68
0,60

0,50
0,48
0,40

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,85
0,83
0,81

0,80
0,75
0,70

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,85
0,85
0,70
0,52

0,75
0,70
0,57
0,32

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,80

0,85
0,70
0,29

0,45
0,45
0,45
0,29

0,90
0,90
0,87
0,68

0,85
0,85
0,80
0,60

0,49
0,49
0,49

0,49
0,49
0,49

0,46

0,46

0,94
0,71
0,70
0,57
0,53

0,79
0,59

0,73
0,54
0,53
0,39

1,00

0,76
0,75
0,62
0,58

2

0,85
0,75

3

0,68

4

0,43

1

0,70
0,70
0,54

0,43
0,40
0,23
0,20

1

5

0,69
0,38

0,70
0,70
0,69
0,28

0,63
0,60
0,55
0,37

2
3

0,70
0,70

0,48

Heek van de soort Merluccius

4

0,80
0,80

0,50
0,38
0,28

0,76

0,60
0,37
0,30

merluccius

Schartong (Lepidorhombus spp.)

0,27

1

2

Schol (Pleuronectes platessa)

Extra, A (')

0,65

3

Ansjovis (Engraulis spp.)

B C)

3

4

In gehele staat (')

Extra, A (')

4

2

Makreel van de soort
Scomber scombrus

ingewanden (')

0,90
0,90
0,77

1

2

Wijting (Merlangius merlangus)

Leng (Molva spp.)

Ontdaan van

0,65
0,53

0,61
0,34

0,65
0,55
0,48
0,23

0,58
0,48
0,45

0,36

0,80

0,60

0,70

0,50

0,61

0,41
0,16

0,36
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Handelskenmerken
Vissoort

Braam (Brama spp.)

Grootte (')

1

2

Schar (Limanda limanda)

1

2

Bot (Platichthys flesus)

1

2

Witte tonijn

1

(Thunnus alalunga)

2

Inktvissen (Sepia officinalis en
Rossia macrosoma)

2

1

3

Ontdaan v an

ingewanden (')

In gehele staat (')

Extra, A ( )

B (')

Extra, A (')

B (')

0,85
0,60

0,65
0,40

0,80
0,55

0,60
0,35

0,85
0,65

0,75
0,55

0,70
0,50

0,55
0,35

0,80
0,60

0,70
0,50

0,70
0,50

0,55
0,35

1,00
1,00

0,60
0,57

0,90
0,85

0,85
0,80

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,80
0,80
0,50

0,60
0,60
0,30

In ge bele staat of. m
ontdaan v an ingewanden
(')

Zeeduivel (Lophius spp.)

1

2
3
4
5

~

,

,

Zonder kop (')

Kw

Extra, A ( )

B (')

Extra, A (')

B (')

0,72
0,92
0,92
0,77
0,42

0,52
0,72
0,72
0,57
0,22

0,90
0,85
0,80
0,70
0,50

0,70
0,65
0,60
0,50
0,30

Alle presentaties

Garnalen van het geslacht
Crangon crangon

1

2

A (')

B (·)

0,65
0,30

0,55
0,30

In w ater

Noorse garnaal
(Pandalus borealis)

1

2

gekookt

Vers of gekoeld

A (')

B C)

A (·)

B (')

0,85
0,30

0,75

0,75

0,60

0,30

—

—

In gehele staat (')

Noordzeekrab (Cancer pagurus)

0,80
0,60

1

2

In

Langoestine
(Nephrops norvegicus)

1

2
3
4

gehele staat (')

Staarten (')

E' (')

Extra, A (')

B (')

Extra, A (')

B (')

0,95
0,95
0,85
0,55

0,95
0,65
0,65
0,45

0,68
0,38
0,38
0,25

0,90
0,75
0,55
0,46

0,60
0,40
0,29
0,14
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Ontdaan van
Vissoort

Tong (Solea spp.)

ingewanden (')

20 . 12. 97

In gehele staat (')

Grootte (')

1

2
3
4
5

Extra, A (')

B (')

Extra, A (')

B C)

0,90
0,90

0,80
0,80
0,75

0,70
0,70

0,55
0,55
0,50
0,40
0,35

0,85
0,70
0,60

0,60
0,50

0,65
0,50
0,40

(') De klassen van versheid, grootte en presentatie zijn die welke zijn omschreven ingevolge artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 3759 /92.
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BIJLAGE III

Gemeenschappelijke ophoud- en verkoopprijs voor de producten van bijlage I , onder A, D en E,
van Verordening (EEG) nr. 3759/92

Ophoudprij in ecu / ton
Vissoort

Haring van de soort
Clupea harengus

Grootte (')

Ontdaan van
met

ingewanden,

kop (')

Extra, A (')

B C)

In gehe e staat (')
Extra, A (')

B C)

1

0

0

128

2

0

0

198

198

3

0

0

186

186

4

0

0

116

116

5

0

0

221

221

Sardines van de soort

1

0

0

266

164

Sardina pilchardus

2

0

0

332

164

3

0

0

376

164

4

0

0

244

164

Doornhaai (Squalus acanthias)

128

1

61 6

451

616

410

2

525

369

525

328

3

287

205

287

164

1

516

387

484

322

2

516

387

451

322

3

355

258

290

148

Noorse schelvis

1

0

0

917

917

(Sebastes spp.)

2

0

0

917

917

3

0

0

774

774

590

Hondshaai (Scyliorhinus spp.)

Kabeljauw van de soort

1

1 063

1 004

768

Gadus morhua

2

1 063

1 004

768

590

3

1 004

827

590

472

4

791

543

449

319

5

555

319

331

213

Koolvis (Pollachius virens)

Schelvis (Melanogrammus
aeglefinus)

Wijting (Merlangius merlangus)

Leng (Molva spp.)

1

549

549

427

427

2

549

549

427

427

3

543

543

421

421

4

463

317

232

171

1

739

657

575

492

2

739

657

575

492

3

632

534

443

304

4

534

435

369

246

1

593

557

450

307

2

572

536

429

286

3

536

436

393

164

4

364

243

264

143

1

775

592

638

456

2

7 56

574

620

437

3

683

501

547

364
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Ophoudpri s
Vissoort

Grootte (')

Ontdaan van ingewanden,
met kop (')
Extra, A (')

B C)

20 . 12. 97

in ecu/ton

In gehele staat (')
Extra, A (')

B C)

Makreel van de soort

1

0

0

208

Scomber scombrus

2

0

0

203

184

3

0

0

198

171

Makreel van de soort

1

0

0

234

207

Scomber japonicus

2

0

0

234

193

3

0

0

193

157

4

0

0

143

88

447

Ansjovis (Engraulis spp.)

196

1

0

0

794

2

0

0

844

447

3

0

0

695

447

4

0

0

288

288

Schol

(Pleuronectes platessa)
— 1 januari tot en met
30 april 1998

1

771

728

420

420

2

771

728

420

420

3

745

685

420

420

4

582

514

394

394

578

1

1 061

1 002

578

2

1 061

1 002

578

578

3

1 025

943

578

578

4

801

707

542

542

Heek van de soort Merluccius

1

3 261

3 065

2 576

2 380

merluccius

2

2 478

2 315

1 924

1 761

3

2 446

2 282

1 891

1 728

4

2 022

1 859

1 565

1 272

5

1 891

1 728

1 467

1 174

— 1 mei tot en met
31 december 1998

Schartong (Lepidorhombus spp.)

Braam (Brama spp.)

Schar (Limanda limanda)

Bot (Platichthys flesus)

1

1 557

1 190

1 465

1 099

2

1 373

1 007

1 282

916

3

1 245

879

1 117

751

4

78 7

421

659

293

1

1 212

927

1 140

855

2

855

570

784

499

1

678

598

558

439

2

518

439

399

279

1

371

324

324

2 55

2

278

232

232

162

1

2 185

1 311

1 703

1 609

2

2 185

1 246

1 609

1 514

Inktvissen

1

0

0

1 007

756

(Sepia officinalis en
Rossia macrosoma)

2

0

0

1 007

756

3

0

0

630

378

Witte tonijn
(Thunnus alalunga)
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Gehee 1 o : ontdaan
Vissoort

Grootte (')

I
Zeeduivel (Lophius spp.)

Zonder

van ingewa nd(" n , met k op (')
Extra, A ( )

B()

Ext ra,

kop (')

B C)

A (')

1

1 630

1 17 7

4 210

3 274

2

2 083

1 63 0

■j

976

3 040

3

2 083

1 63 0

3

742

2 807

4

1 744

1 25 1

3

274

2 339

5

951

45 8

2 339

1 403

A lie
A

1

1 3 93

Crangon crangon

2

é 43
In w ater

I

L

C)

Garnalen van de soort

pre sentat es
B

C)

1 1 79

gekookt

A (')

L
L

é►43
Vers of

gekoeld

A (')

B()

B (· )

l

Noorse garnaal
(Pandalus borealis)

1

4 886

4 31 1

2

1 724

1 72A

903

129
—

—

Verkcjopprij: in e :u/ ton

I

gehel e

Ir

s taa

Noordzeekrab

1

1 2.59

(Cancer pagurus)

2

5 44

In ge hele staat

|

E)etra,

E C)

Langoestine
(Nephrops norvegicus)

I

Staarten

C)

A (')

B

n

B C)
2 346
1 564
1 134
547

1

4 429

4 429

3 1 70

3 519

4 429

3 030
3 030
2 098

1 7 72

2 933
2 151
1 799

3 963
2 564
van

m et

Extra, A ( )
1

2
3
4

5

4
4
4
3
3

726
726
463
675
150

1 7 72
1 1 66

ingewan den,
top (')

In gehel e staat (')

B()

Ext ra,

4 2C 0

1

4 2C 0
3 93 8

3

3 liΌ

2

2 62.5

(')

Extra, A C)

2
3
4

Ontdaan

Tong (Solea spp.)

C)

A (')

B (')

675
675

2 888
2 888

413
. 625
2 100

2 100

2 625
1 838

(') De klassen van versheid, grootte en presentatie zijn die welke zijn omschreven ingevolge artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 3759/92.
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BIJLAGE IV
Ophoudprijs in ecu/ton
Coëfficiënt

Lossingsgebieden

Vissoort

L
Haring van de soort
Clupea harengus

In gehele staat (')

B C)

' 1

0

0

109

2

0

0

168

168

3

0

0

158

158

4

0

0

99

99

' 1

0

0

0

0

109
168

109

2
3

0

0

158

158

4

0

0

99

99

{i

0

0

187

0

0

176
165

0

0

183
178

154

0

0

0

0

0

0

187
183
178

176
165
154

0

0
0

0

0

198
193
188

186

0

174
163

206
201
196

182
170

0,85

Kustgebieden van het oosten van
Engeland, van Berwick tot Dover.
Kustgebieden van Schotland van
Portpatrick
tot
Eyemouth,
alsmede de westelijk en noorde
lijk van deze gebieden gelegen

ingewanden (')
Extra, A (')

Kustgebieden en eilanden van
Ierland

Ontdaan van

Grootte (')

0,85

<

Extra, A (')

B C)
109

168

eilanden .

Kustgebieden van het graafschap
Down (Noord-Ierland)

Makreel van de soort
Scomber scombrus

Kustgebieden en eilanden van
Ierland

0,90

Kustgebieden en eilanden van de
graafschappen
Cornwall
en
Devon in het Verenigd Konink

{i

0,90

rijk

Kustgebieden van Portpatrick in
het zuidwesten van Schotland tot
Wick in het noordoosten van

0,95

{i

Schotland, alsmede de westelijk
en noordelijk van deze gebieden
gelegen eilanden; kustgebieden
en eilanden van Noord-Ierland

Kustgebieden van Wick tot Aber
deen in het
Schotland

Heek van de soort
Merluccius merluccius

noordoosten

van

0,99

U

Kustgebieden van Troon in het

1

zuidwesten van Schotland tot
Wick in het noordoosten van

2

0,70

<

0

0

0

0

0

2 282
1 735

2 146
1 621
1 598

194

1 803

1 666

1 347

1 233

1 324
1 096

1 210

3

1 712

4

1 415

5

1 324

Kustgebieden en eilanden van

1

2 447

2

3

3 098
2 354
2 323

2912

Ierland

2 199
2 168

4

1 921

1 766

1 828
1 797
1 487

2
1
1
1

5

1 797

1 642

1 394

1 115

1 049

629
59 8

818
772

772
727

Schotland, alsmede de westelijk
en noordelijk van deze gebieden
gelegen eilanden

0,95

Witte tonijn
(Thunnus alalunga)

0

Azoren en Madeira

0,48

<

0

1 049

1 301
1 210

890
822

1 027

261
673
642
208
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l
Lossingsgebieden

Vissoort

l
Coëfficiënt

Ophoudprijs in ecu/ton
Grootte (')

I
Sardines van de soort

L 350/45

Ontdaan van

ingewanden (')

In gehele staat (')

Extra, A (')

B C)

0

0

128

79

0

0

159

79

0

0

4

0

0

181
117

79
79

1

0
0
0

0

107
107

0

4

0

0

173
216
245
158

0,92

3

0

0

346

151

De Atlantische kustgebieden van
Portugal

0,77

{3

0

0

282

—

0

0

290

—

De Franse kustgebieden van de

0,92

2

0

0

306

Canarische Eilanden

Sardina pilchardus

1

0,48

Kustgebieden en eilanden van de
graafschappen
Cornwall
en
Devon in het Verenigd Konink
rijk
De Atlantische kustgebieden van
Spanje (met uitzondering van de

0,65

\ì

0

Extra, A (')

B (')

107
107

Canarische eilanden)

Atlantische Oceaan, het Kanaal
en de Noordzee

(') De klassen van versheid, grootte en presentatie zijn die welke zijn omschreven ingevolge artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3759/92.
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VERORDENING (EG) Nr. 2573/97 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 1997

tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijproducten voor het visseizoen
1998

(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van
17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke

ordening der markten in de sector visserijproducten en
producten van de aquacultuur ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 3318/94 (2), inzonderheid op artikel
22, lid 6, eerste alinea, en artikel 23, lid 5,

Overwegende dat in artikel 22, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 3759/92 onder andere is bepaald, met inachtne
ming van de overlegprocedures die voor bepaalde
producten gelden in het kader van de GATT, dat jaarlijks
voor de in de bijlagen I, II, III, IV, onder B, en V bij die
verordening genoemde producten per productklasse voor
de Gemeenschap geldende referentieprijzen worden vast
gesteld;

Overwegende dat artikel 23, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 3759/92 onder andere voorziet in de mogelijkheid

vóór het begin van elk verkoopseizoen referentieprijzen
vast te stellen voor de in bijlage IV, onder A, bedoelde
producten;

Overwegende dat in artikel 22, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 3759/92 is bepaald dat voor de in bijlage I,
onder A, D en E, van dezelfde verordening genoemde

producten de referentieprijs gelijk is aan de overeenkom
stig respectievelijk artikel 11 , lid 1 , en artikel 13 van die
verordening vastgestelde ophoud- en verkoopprijzen;

Overwegende dat de communautaire ophoud- en
verkoopprijzen voor de betrokken producten voor het

toepassing van de in artikel 16, lid 1 , van dezelfde veror
dening bedoelde interventiemaatregelen, terwijl bij de
vaststelling voorts rekening moet worden gehouden met
de marktsituatie voor deze producten;
Overwegende dat voor de in bijlage III bij Verordening
(EEG) nr. 3759/92 genoemde soorten vissen van de
geslachten Thunnus en Euthynnus de referentieprijzen
worden bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van
de prijzen franco grens die tijdens de drie voorafgaande
jaren op de meest representatieve markten van de lid
staten zijn geconstateerd;

Overwegende dat, voor wat betreft de karpers en de
zalmen bedoeld in bijlage IV, onder A, van Verordening
(EEG) nr. 3759/92, referentieprijzen worden vastgesteld op
de grondslag van het gemiddelde van de producenten
prijzen die gedurende de laatste drie jaren voorafgaande
aan de datum van vaststelling van de referentieprijs zijn
genoteerd voor een product, waarvan de handelsken
merken zijn vastgelegd in Verordening (EEG) nr. 2210/93
van de Commissie (4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
843/95 O;
Overwegende dat voor de in bijlage V van Verordening
(EEG) nr. 3759/92 genoemde bevroren en gezouten
producten waarvoor geen referentieprijs voor het verse
product wordt vastgesteld, de referentieprijzen worden
bepaald op basis van de referentieprijs die van toepassing
is op een in commercieel opzicht vergelijkbaar vers
product; dat het evenwel, gezien de omvang van de invoer
van bepaalde bevroren en gezouten producten en de
omstandigheden waaronder deze plaatsvindt, voorlopig
niet nodig blijkt voor deze producten een referentieprijs
vast te stellen ;

visseizoen 1998 zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr.

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

2572/97 van de Commissie (3);

Comité van beheer voor visserijproducten,

Overwegende dat voor de in de bijlagen I, onder B en C,
en IV, onder B, van Verordening (EEG) nr. 3759/92

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

genoemde producten de referentieprijzen worden bepaald
op basis van het gemiddelde van de referentieprijzen voor
het verse product en met inachtneming van de verwer
kingskosten en de noodzaak om een aan de marktsituatie

Artikel 1

beantwoordende prijsverhouding te waarborgen;

Overwegende dat voor de in bijlage II bij Verordening
(EEG) nr. 3759/92 genoemde producten de referentie
prijzen moeten worden afgeleid van de voor deze
producten geldende oriëntatieprijs aan de hand van het
prijspeil dat wordt aangehouden als drempel voor de
(') PB L 388 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(2) PB L 350 van 31 . 12. 1994, blz. 15.
(3) Zie bladzijde 36 van dit Publicatieblad.

De referentieprijzen voor het visseizoen 1998 voor de in
de bijlagen I, II, III, IV, onder A en B, en V bij Verorde

ning (EEG) nr. 3759/92 genoemde producten worden
vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1998 .
(4) PB L 197 van 6. 8 . 1993, blz. 8 .

H PB L 85 van 19. 4. 1995, blz. 13 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 1997.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

1 . Referentieprijzen voor de producten van bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG)
nr. 3759/ 92

Referentieprijzen in ecu/ton
Vissoort

Grootte (')

Ontdaan van ingewanden,
met kop (')
Extra, A (')

Haring van de soort
Clupea harengus

B C)

In gehele staat (')
Extra, A (')

B (')

1

0

0

128

128

2

0

0

198

198

3

0

0

4

0

0

186
116

186
116

5

0

0

221

221

Sardines van de soort

1

0

0

266

Sardina pilchardus

2

0

0

ex 0302 40 05, ex 0302 40 10

en

0302 40 98

3

0

0

332
376

4

0

0

244

164
164
164
164

Doornhaai

1

616

451

616

410

(Squalus acanthias)

2

525

369

525

328

3

287

205

287

164

Hondshaai

1

516

387

484

322

(Scyliorhinus spp.)

2

516

387

451

322

3

355

258

290

148

Noorse schelvis

1

0

0

917

917

(Sebastes spp.)

2

0

0

917

917

3

0

0

774

774
590

ex 0302 61 10

0302 65 20

0302 65 50

0302 69 31 en 0302 69 33

L
L
L

Kabeljauw van de soort

1

1 063

1 004

768

Gadus morhua

2

1 063

1 004

768

590

0302 50 10

3

1 004

590

472

4

791
555

449

319

5

827
543
319

331

213
427

Koolvis

1

549

549

427

(Pollachius virens)

2

549

427

427

0302 63 00

3

549
543
463

543

421

317

421
232

739
739
632

657
657
534

575

492

575

492

443

304

534

435

369

246

4

Schelvis

1

(Melanogrammus aeglefinus)

2

0302 62 00

3
4

171

Wijting
(Meriangus meriangus)

1

593

557

450

307

2

286

3

536
436

429

0302 69 41

572
536
364

393

164

243

264

143

4

Leng
(Molva spp.)

1

775

592

638

456

2
3

574
501

620

0302 69 45

756
683

437
364

Makreel van de soort
Scomber scombrus

1

0

0

2

0

0

3

0

0

208
203
198

Makreel van de soort

1

0

0

234

207

Scomber japonicus

2

0

0

234

193

3

0

0

193

157

4

0

0

143

88

ex 0302 64 05, ex 0302 64 10

en

I

ex 0302 64 98

ex 0302 64 05, ex 0302 64 10
ex 0302 64 98

547

en

196
184
171

\
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Referentieprijzen in ecu/ton
Grootte (')

Vissoort

l

I

Ontdaan van ingewanden,
met kop (')
Extra, A (')

B C)

In gehele staat (')
Extra, A (')

B C)

Ansjovis (Engraulis spp.)

1

0

0

794

447

0302 69 55

2

0

0

844

447

447
288

I

3

0

0

4

0

0

695
288

1

771

728

420

2

771

420

420
420

Schol

(Pleuronectes platessa)

I

0302 22 00 :

— 1 januari tot en met
30 april 1998

3

745

728
685

420

420

4

582

514

394

394

1

1 002

578

578

2

1 061
1 061

1 002

578

3

1 025

943

578

4

801

707

542

578
578
542

Heek van de soort

1

3 261

3 065

Merluccius merluccius
ex 0302 69 68

2
3
4

2 478
2 446

2315

— 1 mei tot en met
31 december 1998

I

I

5

2 022
1 891

2 282
1 859
1 728

2
1
1
1
1

576

2 380

924

1 761

891
565
467

1 728

1 272
1 174

Schartong
(Lepidorhombus spp.)

1

1 557

1 190

2

1 373

1 007

1 465
1 282

0302 29 10

3

1 245

879

1 177

916
751

4

878

421

659

293

Braam (Brama spp.)

1

927
570

855

2

1 212
855

1 140

0302 69 75

784

499

598

558

439

439

399

279

I

1 099

Schar

1

(Limanda limanda)

2

678
518

Bot

1

371

324

324

(Platichthys flesus)

2

278

232

232

255
162

1

2 185
2 185

1 311

1 703

1 609

2

1 246

1 609

1 514

756
756

ex 0302 29 90

ex 0302 29 90

Witte tonijn
(Thunnus alalunga)
0302 31 10 en 0302 31 90

Inktvissen (Sepia officinalis en
Rossia macrosoma)

1

0

0

1 007

2

0

0

ex 0307 41 10

3

0

0

1 007
630

\

Geheel of ontdaan van

ingewanden, met kop (')

l

Zonder

375

kop (')

Extra, A (')

B C)

Extra, A (')

B (')

Zeeduivel (Lophius spp.)

1

1 630

1 177

4210

3 274

0302 69 81

2

2 083

1 630

3 976

3 040

I
II

3

2 083

1 630

3 742

2 807

4

1 744

1 291

3 274

2 339

5

951

498

2 339

1 403

\
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Alle presentaties
Grootte (')

Vissoort

Garnalen van het geslacht
Crangon crangon

A (')

B (')

1

1 393

1 179

2

643

643

ex 0306 23 31 en ex 0306 23 39

In w ater

Noorse garnaal
(Pandalus borealis)

gekookt

Vers of gekoeld

A (')

B C)

A (')

B (')

1

4 886

4 311

1 129

903

2

1 724

1 724

—

—

ex 0306 23 10

In gehele staat (')
Noordzeekrab

1

1 259

(Cancer pagurus)

2

944

ex 0306 24 30

gehele staat (')

In

Staarten (')

E (')

Extra, A (')

B (')

Extra,A (')

B (')

Langoestine
(Nephrops norvegicus)

1

4 429

4 429

3 170

3 519

2 346

2

4 429

3 030

1 772

2 933

1 554

ex 0306 29 30

3

3 963

3 030

1 772

2 151

1 134

4

2 564

2 098

1 166

1 799

547

Ontdaan
m

van ingewanden ,
.

,.,

et kop (')

Extra, A ( )

.

, ,

δ

B (')

...

In gehele staat (')

w

Extra, A (')

B (')

Tong (Solea spp.)

1

4 726

4 200

3 675

2 888

0302 23 00

2

4 726

4 200

3 675

2 888

3

4 463

3 938

3 413

2 625

4

3 675

3 150

2 62 5

2 100

5

3 150

2 625

2 100

1 838

(') De klassen van versheid, grootte en presentatie zijn die welke zijn omschreven ingevolge artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. .3759/ 92 .

2. Referentieprijzen voor de producten van bijlage II van Verordening (EEG) nr. 3759/92
Omschrijving

GN-code

A. Bevroren producten van
0303 31 10
0303 79 71

0303 78 10
ex 0304 20 55
ex 0304 20 58

Referentieprijs in
ecu/ton

de GN-codes 0303 en 0304 :

Zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)
Zeebrasem (Dentex dentex en Pagellus spp.)
Heek (Merluccius spp.)
In gehele staat:
— met of zonder kop

1 631
1 323

931

Filets :

— vriesblokken („interleaved"), met graten („standard")

1 165

— vriesblokken („interleaved"), zonder graten

1 358

— enkele filets („fully interleaved"), met huid
— enkele filets („fully interleaved"), zonder huid
— blokken in onmiddellijke verpakkingen met een
inhoud van niet meer dan 4 kg

1 210
1 299

1 373
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GN-code

ex 0304 20 56

ex 0304 90 4 7

B. Bevroren producten van

L 350 /51

Referentieprijs in

Omschrijving

ecu/ ton

Filets :

— „interleaved" of industriële blokken , met graten
(„standard")
— „interleaved" of industriële blokken , zonder graten
— enkele „fully interleaved" filets, met huid
— enkele „ fully interleaved" filets, zonder huid
— blokken in onmiddellijke verpakkingen met een
inhoud van niet meer dan 4 kg
Stukken en ander visvlees, met uitzondering van geag
glomeerde visblokken

1 049
1 222

1 089
1 169
1 236
1 162

GN-code NC 0306 :

0306 1 3 40

Garnalen Parapenaeus longirostris

3 502

0306 13 50

Garnalen van de soort Penaeus

6 787

C. Bevroren producten van

0307 49 35

GN-code 0307 :

Pijlinktvissen van het geslacht Loligo spp.
— Loligo patagonica:
geheel , niet

schoonge

maakt

898

schoongemaakt
0307 49 31

— Loligo vulgaris:
geheel,

0307 49 33

1 078

niet

schoonge

maakt

1 797

schoongemaakt

2 156

— Loligo pealei:
geheel,

niet

schoonge

maakt

1 078
1 258

schoongemaakt
ex 0307 49 38

— Loligo opalescens:

geheel,

0307 49 38

niet

schoonge

maakt

719

schoongemaakt

854

— andere soorten :

geheel,

niet

schoonge

maakt

988
1 168

schoongemaakt
0307 49 51

Pijlinktvissen
(Ommastrephes sagittatus):

geheel,

niet

schoonge
817
1 552
2 328

maakt
tube
cilinder

ex 0307 99 1 1

Illex spp.
— Illex argentinus:

geheel,

niet

schoonge

maakt
tube

754
1 434
2 151

cilinder
ex 0307 99 1 1

— Illex illecebrosus :

geheel,

niet

schoonge
754
1 434
2 151

maakt
tube
cilinder
ex 0307 99 1 1

— andere soorten :

geheel,

0307 49 01 en
0307 49 18
0307 59 10

niet

schoonge
754

maakt
tube

1 434

cilinder

2 151

Inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma en
Sepiola rondeleti)
Achtarmige inktvissen (Octopus spp.)

1 656
1 689
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3. Referentieprijzen voor de producten van bijlage III van Verordening (EEG) nr. 3759/92

Tonijn (van het geslacht Thunnus), boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) en andere vissoorten van het
geslacht Euthynnus, vers, gekoeld of bevroren, bestemd voor de industriële vervaardiging van producten
bedoeld bij GN-code 1604:

Referentieprijs in ecu/ton
Vissoort

Ontdaan van

Andere

ingewanden
en kieuwen

(bij voorbeeld
„heads off)

1 419

1 617

1 758

1 013

1 156

1 256

790

901

980

628

716

779

760

866

942

Geheel

A. Witte tonijn (Thunnus alalunga), met uitzondering van
verse of gekoelde tonijn
0303 41 11 , 0303 41 13, 0303 41 19

B. Geelvintonijn (Thunnus albacares):
1 ) wegende meer dan 10 kg per stuk ('):
0302 32 10 , 0303 42 12, 0303 42 32, 0303 42 52

2) wegende niet meer dan 10 kg per stuk ('):
0302 32 10, 0303 42 18 , 0303 42 38 , 0303 42 58

C. Listaos of boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):
0302 33 10 , 0303 43 1 1 , 0303 43 13, 0303 43 19

D. Andere soorten van het geslacht Thunnus en Euthynnus,
met uitzondering van rode of blauwvintonijn , vers of
gekoeld, en van grootoogtonijn of patudo (Thunnus obesus
of Parathunnus obesus), vers of gekoeld
ex 0302 39 19, 0302 69 21 , ex 0303 49 41 , ex 0303 49 43,
ex 0303 49 49, 0303 79 21 , 0303 79 23, 0303 79 29

(') De gewichtsaanduiding heeft betrekking op producten in gehele staat.

4. Referentieprijzen voor bepaalde in bijlage IV, onder A, van Verordening (EEG) nr. 3759/92
genoemde producten

Product

Karpers
0301 93 00

Presentatievorm

Tijdvak

Levend, van ten minste

800 gram

Referen tieprijs
in ecu/ ton

1 . 1 . — 31 . 7 . 1998

1 403

1 . 8 , — 30.11 . 1998

1 683

1.12 , — 31.12 . 1998

1 683

Atlantische zalm (Salmo
salar), vers, gekoeld of
bevroren
ex 0302 12 00

— in gehele staat

ex 0303 22 00

— ontdaan

van

—

inge

wanden
ex 0304 10 13

ex 0304 20 13

— ontdaan van kop en
ingewanden
— filet

3 163

3 514

—

—

3 867
4 866
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5. Referentieprijzen voor bepaalde bevroren en gezouten producten van de bijlagen IV, onder B,
en V van Verordening (EEG) nr. 3759/92
Bevroren producten van de GN-codes 0303 en 0304:

1 . Noorse schelvis

Referen tieprijs
(in ecu/ton)

Presentatievorm

Product

In gehele staat:

(Sebastes spp.)
0303 79 35 en
0303 79 37

— met of zonder kop

933

Filets :

0304 20 35 en

0304 20 37

ex 0304 90 31

2. Kabeljauw
Gadus ogac
phalus) en
Boreogadus

(Gadus morhua,
en Gadus macroce
vis van de soort
saida

0303 60 11 , 0303 60 19 ,

— met graten („standard")

1 858

— zonder graten

2 098

— blokken in onmiddellijke verpakkingen met
een inhoud van niet meer dan 4 kg

2219

Stukken en ander visvlees

1 311

In gehele staat:

— met of zonder kop

1 062

0303 60 90 en 0303 79 41
Filets :

— „interleaved" of industriële blokken, met graten
(„Standard")

2 356

— „interleaved" of industriële blokken , zonder
0304 20 21
0304 20 29

ex 0304 90 35, ex 0304 90 38

— enkele of „fully interleaved" filets, met huid

2 500

— enkele of „ fully interleaved" filets , zonder huid

2 886

— blokken in onmiddellijke verpakkingen met
een inhoud van niet meer dan 4 kg

2818

Stukken en ander visvlees

1 392

en

I

ex 0304 90 39

3. Koolvis (Pollachius virens)
0303 73 00

2 639

graten

In gehele staat:
— met of zonder kop

728

Filets :

— „interleaved" of industriële blokken, met graten
(„standard")

1 473

— „interleaved" of industriële blokken, zonder
graten
0304 20 31

ex 0304 90 41

1 623

— enkele of „fully interleaved" filets, met huid

1 476

— enkele of „fully interleaved" filets, zonder huid

1 665

— blokken in onmiddellijke verpakkingen met
een inhoud van niet meer dan 4 kg

1 700

Stukken en ander visvlees, met uitzondering van
geagglomeerde visblokken

977

L 350 /54
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4. Schelvis (Melanogrammus
aeglefinus)
0303 72 00

Referentieprijs
(in ecu/ton)

Presentatievorm

Product
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In gehele staat:

— met of zonder kop

886

Filets :

— „interleaved" of industriële blokken, met graten
(„Standard")

2 198

— „ interleaved" of industriële blokken, zonder
0304 20 33

2 633

graten

— enkele of „fully interleaved" filets, met huid
— enkele of „fully interleaved" filets, zonder huid
— blokken in onmiddellijke verpakkingen met
een inhoud van niet meer dan 4 kg
ex 0304 90 45

2 931

Stukken en ander visvlees, met uitzondering van
geagglomeerde visblokken

5 . Makreel
van
de
soorten
Scomber scombrus en Scomber

2512
2 739

1 038

In gehele staat

japonicus en vis van de soort
Orcynopsis unicolor
0303 74 10
0303 74 1 1
0303 74 20

— met kop

399

0303 79 60
0303 79 61
0303 79 62

— zonder kop

441

0304 20 53

Filets

710

Lappen

575

ex 0304 90 97

6 . Alaska koolvis

(Theragra chalcogramma)
0304 20 85

Filets :

— vriesblokken („interleaved"), met graten („stan
dard")

— vriesblokken
(„Standard")
7. Zwaardvis (Xiphias gladius)

1 115

(„interleaved")

zonder

graten

In gehele staat, met of zonder kop

1 285

3 164

0303 79 87

8 . Kabeljauw (Gadus morhua,
Gadus ogac en Gadus macro
cephalus) en vis van de soort
Borreogadus saida
0305 62 00 , 0305 69 10

Vis gezouten, doch niet gedroogd of gerookt,
alsmede gepekelde vis
< 1,1 kg
> 1,1 kg; < 2,1 kg
> 2,1 kg

2612
2 869
3313
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VERORDENING (EG) Nr. 2574/97 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 1997

tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor bepaalde
visserijproducten in het visseizoen 1998
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3901 /92 van de
Commissie van 23 december 1992 tot vaststelling van de

uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van steun voor
verkoopuitstel van bepaalde visserijproducten ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1337/95 (2), en met
name op artikel 5,
Overwegende dat de steun voor verkoopuitstel voor de
producentenorganisaties een voldoende stimulans moet

technische en financiële kosten van maatregelen hiervoor
nodig, voor het visseizoen 1998, het bedrag van de steun
voor verkoopuitstel vast te stellen als aangegeven in de
bijlage;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor visserijproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

vormen om de afzet van de uit de markt genomen

producten uit te stellen en hun vernietiging te voorko
men ;

Overwegende dat het bedrag van de steun voor verkoop
uitstel zodanig moet worden vastgesteld dat het evenwicht
op de markt van de betrokken producten niet wordt
verstoord;

Voor het visseizoen 1998 wordt het bedrag van de steun
voor verkoopuitstel voor de in bijlage I, onder A, D en E,
van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad (3)
vermelde producten vastgesteld als aangegeven in de
bijlage .
Artikel 2

Overwegende dat het dienstig is om, op basis van de
gegevens inzake de in de Gemeenschap geconstateerde

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1998 .

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

Gedaan te Brussel, 15 december 1997.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie

(') PB L 392 van 31 . 12. 1992, blz. 29.

b) PB L 129 van 14. 6. 1995, blz. 5.

(3) PB L 388 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
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BIJLAGE

1 . Bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor de producten in bijlage I, onder A en D, en voor
tong (Solea spp .) van bijlage I , onder E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92

Soorten behandelingen of verwerkingen

Bedrag van de steun

als bedoeld in artikel 14

(in ecu/ton)

van Verordening (EEG) nr. 3759/92
1

2

Per

Voor de
eerste maand

daaropvolgende

210

17

120

17

200

17

165

17

I. Invriezen en opslag van de producten, in gehele staat,
ontdaan van ingewanden met kop of in moten gesneden
— sardines van de soort sardina pilchardus
— andere soorten

II. Fileren , invriezen en opslag

III. Zouten en/of drogen en opslag van de producten , in gehele
staat, ontdaan van ingewanden met kop, in moten
gesneden of gefileerd

maand

2. Bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor de overige producten in bijlage I, onder E, van
Verordening ( EEG) nr. 3759/92

Soorten behandelingen of
verwerkingen als bedoeld
in artikel 14 van

Producten

Bedrag van de steun

2

3

(in ecu/ ton)

Verordening ( EEG) nr. 3759/92
1

Voor de

I. Invriezen en opslag

II. Verwijdering van de
invriezen en opslag

kop,

III . Koken, invriezen en opslag

daaropvolgende

Langoestines (Nephrops norve
gicus)

250

28

Langoestinestaarten
norvegicus)

(Nephrops

168

28

Langoestines (Nephrops norve
gicus)

168

19

Langoestines (Nephrops norve
gicus)

287

28

Noordzeekrabben (Cancer pagu

162

19

rus)

IV. Bewaring in bassins of kooien

Per

eerste maand

Noordzeekrabben (Cancer pagu
rus)

162

maand
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VERORDENING (EG) Nr. 2575/97 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 1997

tot vaststelling van het bedrag van de forfaitaire premie voor bepaalde
visserijproducten in het visseizoen 1998
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 4176/88 van de
Commissie van 28 december 1988 houdende vaststelling
van de uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van
forfaitaire steun voor bepaalde visserijproducten ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3516/93 (2), en
met name op artikel 11 ,
Overwegende dat de forfaitaire premie voor de producen
tenorganisaties een voldoende stimulans moet vormen om
te voorkomen dat de uit de markt genomen producten
worden vernietigd;
Overwegende dat de premie op een zodanig peil moet
worden vastgesteld dat rekening wordt gehouden met de
interdependentie van de betrokken markten en de nood
zaak om concurrentiedistorsies te voorkomen;

Overwegende dat de premie niet hoger mag zijn dan de
technische en financiële kosten voor verwerking en
opslag, de hoogste kosten buiten beschouwing gelaten, die
in het voorafgaande visseizoen zijn geconstateerd;
Overwegende dat het, op basis van de gegevens inzake de
in de Gemeenschap geconstateerde technische en finan
ciële kosten voor handelingen die hierop betrekking

hebben, dienstig is om voor het visseizoen 1998 het hier
onder vermelde premiebedrag vast te stellen;

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

Artikel 1

Voor het visseizoen 1998 bedraagt de forfaitaire premie
voor de in bijlage VI van Verordening (EEG) nr. 3759/92
van de Raad (3) vermelde producten :

a) bij invriezen en opslag van de producten, in gehele
staat, ontdaan van ingewanden met kop of versneden :
— 120 ecu/ton, voor de eerste maand,

— 17 ecu/ton, voor elke bijkomende maand;
b) bij fileren, invriezen en opslag:
— 200 ecu/ton, voor de eerste maand,

— 17 ecu/ton, voor elke bijkomende maand.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1998 .

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

Gedaan te Brussel, 15 december 1997.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie

(') PB L 367 van 31 . 12. 1988, blz. 63.
(2 PB L 320 van 22. 12. 1993, blz. 10.

3 PB L 388 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .

L 350 / 58

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

| NL I

20 . 12. 97

VERORDENING (EG) Nr. 2576/97 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 1997

betreffende de vaststelling van de forfaitaire waarde voor het visseizoen 1998 voor
de uit de markt genomen visserijproducten voor de berekening van de financiële
vergoeding en het hierop betrekking hebbende voorschot
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van
17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke

ordening der markten in de sector visserijproducten en

producten van de aquacultuur ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 3318/94 (2), inzonderheid op
artikel 12, lid 6,

Overwegende dat artikel 12 van Verordening (EEG)
nr. 3759/92 voorziet in de toekenning van een financiële

vergoeding aan de producentenorganisaties die onder
bepaalde voorwaarden interveniëren voor de in bijlage I,
onder A en D, van genoemde verordening bedoelde
producten; dat op de waarde van deze financiële vergoe
ding in mindering moet worden gebracht de forfaitair
vastgestelde waarde van de producten die worden bestemd
voor andere doeleinden dan menselijke consumptie;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1501 /83 van
de Commissie (3) de mogelijkheden zijn vastgesteld
waarvan gebruik moet worden gemaakt voor de afzet van
de uit de markt genomen producten; dat het noodzakelijk
is de waarde van deze producten bij elk dezer mogelijk
heden forfaitair vast te stellen met inachtneming van de

gemiddelde ontvangsten die kunnen worden verkregen bij
een dergelijke afzet;

Overwegende dat uit de desbetreffende gegevens blijkt dat
de forfaitaire waarde dient te worden vastgesteld voor het
visseizoen 1998 zoals aangegeven in de bijlage;

Overwegende dat krachtens artikel 7 van Verordening
(EEG) nr. 3902/92 van de Commissie (4), laatstelijk gewij

zigd bij Verordening (EG) nr. 1338/95 (s), de met de
uitkering van de financiële vergoeding belaste instantie de
instantie is van de lidstaat waar de producentenorganisatie
is erkend; dat derhalve ook, in voorkomend geval, de in
die lidstaat geldende forfaitaire waarde in mindering moet
worden gebracht;
Overwegende dat de voornoemde bepalingen eveneens
van toepassing zijn voor het voorschot van de financiële
vergoeding bedoeld in artikel 6, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 3902/92;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor visserijproducten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De forfaitaire waarde voor de berekening van de finan
ciële vergoeding en het hierop betrekking hebbende voor
schot voor de door de producentenorganisaties uit de
markt genomen en voor andere doeleinden dan mense
lijke consumptie gebruikte producten, wordt voor het
visseizoen 1998 in de bijlage vastgesteld voor elk van de
aldaar aangegeven bestemmingen .
Artikel 2

De forfaitaire waarde waarmee het bedrag van de finan
ciële vergoeding en het hierop betrekking hebbende voor
schot kan worden verminderd, is de waarde die wordt

toegepast in de lidstaat waar de producentenorganisatie is
erkend .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1998 .

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

Gedaan te Brussel, 15 december 1997.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie

(') PB L 388 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(2) PB L 350 van 31 . 12. 1994, blz. 15.
(3) PB L 152 van 10. 6. 1983, blz. 22.
< PB L 392 van 31 . 12. 1992, blz. 35.

O PB L 129 van 14. 6. 1995, blz. 7.
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BIJLAGE

Bestemming van de uit de markt genomen producten

ECU/ton

1 . Gebruik na droging en verbrokkeling of na verwerking tot meel, voor dierlijke
voeding:

a) haring van de soort Clupea harengus en makreel van de soorten Scomber
scombrus en Scomber japonicus:
— Denemarken

80

— Zweden

60

— Frankrijk
— andere lidstaten

1

18

b) garnalen van de soort Crangon crangon en Noorse garnaal (Pandalus borealis):
— alle lidstaten

5

c) andere producten:
— Denemarken

60

— Verenigd Koninkrijk, Portugal, Zweden en België
— Frankrijk

18

— andere lidstaten

10

0

2. Ander gebruik dan dat vermeld onder 1 , voor dierlijke voeding (aas inbegrepen):
a) sardines van de soort Sardina pilchardus en ansjovis (Engraulis spp.):
— alle lidstaten

b) andere producten:
— Zweden, Frankrijk en Denemarken
— Ierland

— andere lidstaten

3. Gebruik voor andere dan voedingsdoeleinden

20

55
0
35
0
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VERORDENING (EG) Nr. 2577/97 VAN DE COMMISSIE
van 16 december 1997

betreffende de invoer van bepaalde textielproducten van oorsprong uit de
Russische Federatie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

verordening een nieuwe bilaterale overeenkomst te sluiten
tussen de Gemeenschap en de Russische Federatie;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat de voorgestelde maatregelen in overeen
stemming zijn met het advies van het bij Verordening
(EG) nr. 517/94 ingestelde comité,

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad van 7
maart 1994 betreffende een gemeenschappelijke regeling
voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde
landen, die niet vallen onder bilaterale overeeenkomsten ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

protocollen of andere regelingen, noch onder een andere,
bijzondere communautaire regeling ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 1457/97 van de Commis
sie ^), inzonderheid op artikel 12, lid 2, juncto artikel 25,

Artikel 1

lid 5,

Overwegende dat de op 19 december 1995 geparafeerde
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen

de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie
inzake de handel in textielproducten op 31 december
1996 is verlopen, en in afwachting van de voltooiing van

de onderhandelingen met het oog op het paraferen van
een nieuwe overeenkomst met de Russische Federatie

Verordening (EG) nr. 2446/96 van de Commissie f),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 562/97 (4), en Verorde
ning (EG) nr. 1025/97 van de Commissie (*) zijn goedge

1 . Vanaf 1 januari 1998 gelden voor de invoer in de
Gemeenschap van de in bijlage I bij deze verordening
genoemde textielproducten van oorsprong uit de Russi
sche Federatie de in genoemde bijlage vastgestelde kwan
titatieve maxima .

2. Vanaf 1 januari 1998 gelden voor de herinvoer in de
Gemeenschap, na economische passieve veredeling in de
Russische Federatie, van de in bijlage II bij deze verorde
ning genoemde textielproducten van oorsprong uit de
Russische Federatie de in genoemde bijlage vastgestelde
kwantatieve maxima .

keurd, teneinde de economische belangen van de

Gemeenschap ten aanzien van het verdere verloop van de
handel in textielproducten met de Russische Federatie te
beschermen ;

Overwegende dat de bij Verordening (EG) nr. 1025/97
ingestelde maatregelen van toepassing zijn tot en met 31

Artikel 2

Onverminderd het bepaalde in deze verordening, zijn de
bepalingen van Verordening (EG) nr. 517/94 van toepas
sing op de in deze verordening bedoelde invoer.

december 1997, en de onderhandelingen over een nieuwe

textielovereenkomst waarschijnlijk niet vóór genoemde
datum worden afgerond en die overeenkomst dus ook niet
vóór die datum toegepast wordt;

Overwegende dat, gezien de gevoeligheid van de sector

Artikel 3

Vanaf de inwerkingtreding van deze verordening gelden
voor de in bijlage I genoemde producten de volgende
bepalingen :

textiel- en kledingproducten, de huidige invoerregeling
vanaf 1 januari 1998 voor nogmaals drie maanden moet
worden gehandhaafd en voor de invoer van de textielpro
ducten die onder Verordening (EG) nr. 1025/97 vallen

1 . De hoeveelheid waarvoor een importeur een invoerver
gunning kan aanvragen , mag de in bijlage III

kwantitatieve maxima dienen te worden vastgesteld;

2. Importeurs die een invoervergunning hebben benut

Overwegende dat deze nieuwe maxima moeten worden
vastgesteld in overeenstemming met de periode waarop zij
betrekking hebben en verhoogd moeten worden met een
zodanig percentage dat niet wordt vooruitgelopen op de
resultaten van de onderhandelingen over een nieuwe
textielovereenkomst;

Overwegende dat de onderhandelingen ondertussen
worden voortgezet, teneinde vóór het verstrijken van deze
(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

67 van 10. 3 . 1994, blz. 1 .
199 van 26. 7. 1997, blz. 6.
333 van 21 . 12. 1996, blz. 7.
85 van 27. 3. 1997, blz. 38 .

5 PB L 150 van 7. 6. 1997, blz . 20 .

genoemde kwantitatieve maxima niet overschrijden .
voor 50 % of meer van de hoeveelheid die hun over

eenkomstig lid 1 is toegewezen, kunnen een nieuwe
vergunning aanvragen voor dezelfde categorie produc
ten, voorzover binnen het desbetreffende kwantitatieve

maximum nog hoeveelheden beschikbaar zijn .

3 . Invoervergunningen worden door de bevoegde autori
teiten van de lidstaten afgegeven nadat hun het besluit
van de Commissie ter kennis is gebracht, mits de
betrokken importeur kan aantonen dat hij reeds een

contract gesloten heeft en, onverminderd het bepaalde
in lid 2, schriftelijk verklaart dat hij voor de betrokken
categorie niet reeds elders in de Gemeenschap een
overeenkomstig deze verordening afgegeven invoerver
gunning heeft gekregen .
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4. Aanvragen voor een invoervergunning kunnen bij de
Commissie worden ingediend met ingang van 2

januari 1998, 10.00 uur plaatselijke tijd te Brussel . De
geldigheidsduur van de invoervergunningen bedraagt
drie maanden, gerekend vanaf de datum van afgifte .
Op verzoek van de importeur kunnen de nationale
autoriteiten de geldigheidsduur echter met één maand
verlengen .
Artikel 4

Slechts de hoeveelheden van de in de bijlagen I of II bij
deze verordening genoemde producten die na 1 januari
1998 in de Gemeenschap in het vrije verkeer zijn
gebracht op basis van een uit hoofde van deze verorde

ning afgegeven invoervergunning of op basis van een
eerdere vergunning tot economische passieve veredeling
uit hoofde van Verordening (EG) nr. 3017/95 van de
Commissie ('), worden in mindering gebracht op de in de
genoemde bijlagen vastgestelde maxima.
Artikel 5

De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepas
sing op de invoer in de Gemeenschap van de in de

L 350/61

bijlagen I of II genoemde producten waarvan de invoer is
toegestaan uit hoofde van Verordening (EG) nr. 2446/96
of (EG) nr. 1025/97.

Artikel 6

De bepalingen van deze verordening worden herzien,
indien de Russische Federatie, gedurende de geldigheids
termijn van deze verordening, maatregelen neemt ten
aanzien van kwantitatieve beperkingen, verhoging van
tarieven of non-tarifaire belemmeringen als certificering
of andere invoervereisten die van toepassing zijn op de
invoer van textiel- of kledingproducten van oorsprong uit
de Gemeenschap, andere dan de maatregelen die op 1
januari 1996 in de Russische Federatie van kracht waren .

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1998 .
Zij is van toepassing tot en met 31 maart 1998 .

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

Gedaan te Brussel, 16 december 1997.
Voor de Commissie
Leon BRITTAN

Vice- Voorzitter

(') PB L 314 van 28. 12. 1995, blz. 40 .
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BIJLAGE I

Kwantitatieve maxima van de Gemeenschap bedoeld in artikel 1 , lid 1 , van toepassing van
1 januari 1998 tot en met 31 maart 1998
Categorie (')

Eenheid

Hoeveelheid

1

ton

1 353

2

ton

4 008

308

2a

ton

3

ton

526

4

1 000 stuks

752

5

1 000 stuks

478

6

1 000 stuks

838

7

1 000 stuks

236

8

1 000 stuks

719

9

ton

490

20

ton

710

22

ton

385

39

ton

12

1 000 paar

1 179

13

1 000 stuks

1 547

15

1 000 stuks

296

16

1 000 stuks

215

21

1 000 stuks

3 55

24

1 000 stuks

366

29

1 000 stuks

165

83

ton

122

33

ton

138

37

ton

475

50

ton

148

74

1 000 stuks

158
254

251

90

ton

115

ton

127

117

ton

455

118

ton

268

(') De volledige omschrijving van de producten in deze categorie is opge
nomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 517/94.
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BIJLAGE II
PASSIEVE VEREDELING

Kwantitatieve maxima van de Gemeenschap bedoeld in artikel 1 , lid 2, van toepassing van
1 januari 1998 tot en met 31 maart 1998
Categorie (')

Eenheid

Hoeveelheid

4

1 000 stuks

5

1 000 stuks

597

6

1 000 stuks

1 651

7

1 000 stuks

1 055

8

1 000 stuks

955

12

1 000 paar

1 274

13

1 000 stuks

376

15

1 000 stuks

999

260

16

1 000 stuks

365

21

1 000 stuks

1 449

24

1 000 stuks

737

29

1 000 stuks

1 147

83

ton

132

74

1 000 stuks

263

(') De volledige omschrijving van de producten in deze categorie is opge
nomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 517/94.
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BIJLAGE III

Maximumhoeveelheden bedoeld in artikel 3, punt 1

Categorie (')

Eenheid

Maximum
hoeveelheid

1

ton

30

2

ton

40

15

2a

ton

3

ton

15

4

1 000 stuks

20

5

1 000 stuks

15

6

1 000 stuks

15

7

1 000 stuks

15

8

1 000 stuks

20

15

9

ton

20

ton

15

22

ton

15

39

ton

15

12

1 000 paar

15

13

1 000 stuks

15

15

1 000 stuks

15

16

1 000 stuks

15

21

1 000 stuks

15

24

1 000 stuks

15

29

1 000 stuks

15

83

ton

15

33

ton

15

37

ton

15

50

ton

15

74

1 000 stuks

15

90

ton

15

115

ton

15

117

ton

15

118

ton

15

(') De volledige omschrijving van de producten in deze categorie is opge
nomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 517/94.
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VERORDENING (EG) Nr. 2578/97 VAN DE COMMISSIE
van 19 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

vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde

GEMEENSCHAPPEN,

landen vaststelt;

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

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,

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

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

Artikel 2

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

Deze verordening treedt in werking op 20 december

de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn

1997.

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(4

PB
PB
PB
PB

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 19 december 1997 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
GN-code

Code derde landen (')

0702 00 45

052

0707 00 40

0709 10 40

0709 90 79

0805 10 61 , 0805 10 65, 0805 10 69

0805 20 31

Forfaitaire
invoerwaarde

87,9

204

82,3

624

200,4

999

123,5

624

134,7

999

134,7

220

184,6

999

184,6

052

89,4

999
052

89,4
27,6

204

44,1

388

29,6

448

27,4

528

44,4

999

34,6
58,9
53,1
56,0

052
204
999

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

052

60,8

464

156,8

999

108,8
72,9

052
400

55,5

528

36,3

600

80,4

999

064

61,3
46,2
59,5

400

83,4

404

82,2

512

39,2

720

62,8

804

84,0

060

999

65,3

052

97,6

064

85,4

400

83,5

999

88,8

(') 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".
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VERORDENING (EG) Nr. 2579/97 VAN DE COMMISSIE
van 19 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

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 1995 houdende een gemeenschappelijke

ordening van de rijstmarkt ('), en met name op artikel 1 3,
lid 3,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2097/97 van de
Commissie (2) een inschrijving voor de vaststelling van de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

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

Artikel 1

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
15 tot en met 18 december 1997 ingediende offertes vast
gesteld op 354 ecu per ton .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 december
1997.

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

Gedaan te Brussel, 19 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. 22.
61 van 7. 3. 1975, blz. 25.
35 van 15. 2. 1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2580/97 VAN DE COMMISSIE
van 19 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

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 15 tot en met 18 december
1997 ingediende offertes vastgesteld op 150 ecu per ton .

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;

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 december
1997.

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

Gedaan te Brussel, 19 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. 25.
61 van 7. 3. 1975, blz. 25.
35 van 15. 2. 1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2581/97 VAN DE COMMISSIE
van 19 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

rijst leidt tot vaststelling van de maximumrestitutie bij
uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;

Gemeenschap,

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

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van

Comité van beheer voor granen,

22 december 1995 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 1 3 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 15 tot

en met 18 december 1997 ingediende offertes vastgesteld
op 178 ecu per ton.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 december
1997.

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

Gedaan te Brussel, 19 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. 19.
O PB L 61 van 7. 3. 1975, blz. 25.

h) PB L 35 van 15. 2. 1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2582/97 VAN DE COMMISSIE
van 19 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

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 1995 houdende een gemeenschappelijke

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

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2095/97 van de
Commissie (2) een inschrijving voor de vaststelling van de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

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

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. 2095/97
bedoelde inschrijving wordt op grond van de van 15 tot
en met 18 december 1997 ingediende offertes vastgesteld
op 148 ecu per ton.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 december
1997.

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

Gedaan te Brussel, 19 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. 16.
(3) PB L 61 van 7. 3. 1975, blz. 25.

V) PB L 35 van 15. 2. 1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2583/97 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1 997

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst
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 ('), inzonderheid op artikel 1 3,
lid 3, tweede alinea,

Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt van de in artikel 1 van deze
verordening bedoelde producten en de prijzen van deze
producten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bij uitvoer;

ning (EG) nr. 1 1 62/95 van de Commissie (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 932/97 (4), moet
worden toegepast; dat daarmee bij de vaststelling van de
restituties rekening moet worden gehouden;

Overwegende dat in artikel 13, lid 5, van Verordening

(EG) nr. 3072/95 de specifieke criteria zijn bepaald waar
mede bij de berekening van de restitutie bij uitvoer van
rijst en breukrijst rekening moet worden gehouden;

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt en de
specifieke eisen van sommige markten een differentiatie
van de restitutie voor sommige producten al naar gelang
van hun bestemming noodzakelijk kunnen maken;
Overwegende dat, teneinde rekening te houden met de

bestaande vraag naar verpakte, langkorrelige rijst op
bepaalde markten, moet worden voorzien in de vaststel

ling van een specifieke restitutie voor dat product;

Overwegende dat de restitutie minstens eenmaal per
Overwegende dat, krachtens artikel 13, lid 4, van Veror
dening (EG) nr. 3072/95, de restituties moeten worden
vastgesteld met inachtneming van de situatie en de voor
uitzichten terzake van de beschikbare hoeveelheid rijst en
breukrijst en van de prijzen hiervan op de markt van de
Gemeenschap enerzijds en van de prijzen van rijst en
breukrijst op de wereldmarkt anderzijds; dat het volgens
dit artikel eveneens noodzakelijk is om op de rijstmarkt
voor een evenwichtige situatie en een natuurlijke ontwik
keling van de prijzen en het handelsverkeer zorg te
dragen en bovendien rekening te houden met het eco
nomische aspect van de voorgenomen uitvoer, met de
wenselijkheid om verstoringen op de markt van de
Gemeenschap te vermijden en met de limieten die voort
vloeien uit overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag
gesloten overeenkomsten;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1361 /76 van
de Commissie (2) is vastgesteld welke de maximumhoe
veelheid breukrijst is die rijst, waarvoor de restitutie bij
uitvoer is vastgesteld, mag bevatten, terwijl daarbij tevens

het percentage is bepaald van de op deze restitutie toe te
passen vermindering, voor het geval dat de hoeveelheid
breukrijst welke de uitgevoerde rijst bevat deze maxi
mumhoeveelheid overschrijdt;

maand moet worden vastgesteld; dat de restitutie tussen
tijds kan worden gewijzigd;

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie van de rijstmarkt, en met name op de
noteringen of prijzen van rijst en breukrijst in de
Gemeenschap en op de wereldmarkt, voert tot het vast
stellen van de bedragen van de restitutie, zoals vermeld in
de bijlage van deze verordening;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 van Verorde

ning (EG) nr. 3072/95 genoemde producten in ongewij
zigde staat worden, met uitzondering van de in lid 1 ,
onder c), van dat artikel genoemde producten, op de in
de bijlage aangegeven bedragen vastgesteld.
Artikel 2

Overwegende dat de uitvoer van een hoeveelheid van
1 000 ton rijst naar bepaalde bestemmingen mogelijk is;
dat daartoe de procedure van artikel 7, lid 4, van Verorde

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1998 .

(■) PB L 329 van 30 . 12. 1995, blz. 18 .

(3) PB L 117 van 24. 5. 1995, blz. 2.

2 PB L 154 van 15. 6 . 1976, blz . 11 .

4 PB L 135 van 27. 5. 1997, blz. 2.

[ NL I

L 350 /72

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

20 . 12. 97

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 december 1997 tot vaststelling van de
restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst
(in ecu / ton)
Bedrag

Bestemming (')

van de restituties

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000

01
01
01

129,00
129,00
129,00

1006 20 17 9000

—

—

1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000

01
01
01

129,00
129,00
129,00

1006 20 98 9000

—

—

1006 30 21 9000
1006 30 25 9000

01
01
01

129,00
129,00
129,00

1006 30 27 9000

—

—

1006 30 42 9000

01

129,00

1006 30 44 9000
1006 30 46 9000

01
01

129,00
129,00

1006 30 48 9000

—

—

1006 30 61 9100

01
02
03
05

162,00
168,00
173,00
162,00

01
, 05

162,00
162,00

01
02
03
05

162,00
168,00
173,00
162,00

1006 30 63 9900

01
05

162,00
162,00

1006 30 65 9100

01
02
03
05

162,00
168,00
173,00
162,00

Productcode

1006 30 23 9000

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

(in ecu / ton)
Productcode

1006 30 65 9900

Bestemming (')

Bedrag
van de restituties

01

162,00

05

1 62,00

1006 30 67 9100

04

168,00

1006 30 67 9900

—

—

1006 30 92 9100

01

162,00

02
03
05

168,00
173,00
162,00

1006 30 92 9900

01
05

162,00
162,00

1006 30 94 9100

01

162,00

02
03
05

168,00
173,00
1 62,00

01

162,00

05

162,00

1006 30 94 9900

1006 30 96 9100

1006 30 96 9900

01

162,00

02
03
05

168,00
173,00
162,00

01
05

162,00
162,00

1006 30 98 9100

04

168,00

1006 30 98 9900

—

—

1006 40 00 9000

—

—

(') De bestemmingen zijn de volgende :
01 Liechtenstein, Zwitserland en het gebied van de gemeenten Livigno en Campione d'ltalia,
02 zones I, II, III, VI, Ceuta en Melilla,
03 zones IV, V, VII c), Canada en zone VIII, met uitzondering van Suriname, Guyana en Madagaskar,
04 Ceuta en Melilla: in het kader van de procedure van artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1162/95 vastgestelde restitutie voor een hoeveelheid van
1 000 ton,

05 de in artikel 34 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie bedoelde bestemmingen .

NB: De zones zijn die welke worden omschreven door de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie.
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VERORDENING (EG) Nr. 2584/97 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1997

tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van
oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren
en Madeira ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2348/96 (2), en met name op artikel 10,

Overwegende dat luidens artikel 10 van Verordening
(EEG) nr. 1600/92 de eindgebruiker op de Azoren en
Madeira, zowel wat de hoeveelheden, de prijs als de kwali
teit betreft, voorziening met rijst van oorsprong uit de
Gemeenschap wordt gewaarborgd tegen condities die
overeenkomen met die bij vrijstelling van de heffing, wat

impliceert dat er voor leveringen van oorsprong uit de
Gemeenschap steun wordt verleend; dat bij de vaststelling
van die steun met name rekening moet worden gehouden
met de kosten van de verschillende mogelijke leveranciers
en de bij uitvoer naar derde landen toegepaste prijzen;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1696/92 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2596/93 (4), de gemeenschappelijke bepalingen
zijn vastgesteld ter uitvoering van de specifieke regeling
voor de voorziening van de Azoren en Madeira met
bepaalde landbouwproducten, waaronder rijst; dat bepa

lingen waarbij voornoemde verordening wordt aangevuld
of ervan wordt afgeweken, zijn vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 1983/92 van de Commissie van 16 juli 1992
houdende toepassingsbepalingen voor de specifieke rege
ling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met
producten van de rijstsector, en tot vaststelling van de

voorzieningsbalans (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1 683/94 (6);

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad Q, laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1 50/95 f), 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

lidstaten; 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 (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1482/96 (10);

Overwegende dat de toepassing van die bepalingen op de
noteringen of de prijzen van rijst in het Europese deel van
de Gemeenschap en op de wereldmarkt er, bij de huidige
marktsituatie, toe leidt de steun voor de voorziening van
de Azoren en Madeira vast te stellen op de in de bijlage
vermelde bedragen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De op grond van artikel 10 van Verordening (EEG)
nr. 1600/92 toe te kennen steunbedragen bij de levering
van rijst uit de Gemeenschap in het kader van de speci
fieke regeling voor de voorziening van de Azoren en
Madeira worden vastgesteld in de bijlage bij deze verorde
ning.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1998 .

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

O PB L 198 van 17. 7. 1992, blz. 37.

I6) PB L 178 van 12. 7. 1994, blz. 53.
(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

173
320
179
238

van
van
van
van

27. 6. 1992, blz. 1 .
11 . 12. 1996, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 6.
23. 9. 1993, blz. 24.

O PB
(8) PB
O PB
,0) PB

L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
L 188 van 27. 7. 1996, blz. 22.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 december 1997 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan
de Azoren en Madeira

(in ecu/ton)

Bedrag van de steun
Product

(GN-code)

Volwitte rijst
( 1006 30)

Bestemming
Azoren

Madeira

176,00

176,00
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VERORDENING (EG) Nr. 2585/97 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1 997

tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van
oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601 /92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canari
sche eilanden ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2348/96 (2), en met name op artikel 3,

Overwegende dat luidens artikel 3 van Verordening
(EEG) nr. 1601 /92 de eindgebruiker van rijst op de Cana
rische eilanden, zowel wat de hoeveelheden, de prijs als
de kwaliteit betreft, voorziening met rijst van oorsprong

uit de Gemeenschap wordt gewaarborgd tegen condities
die overeenkomen met die bij vrijstelling van de heffing,

wat impliceert dat er voor leveringen van oorsprong uit
de Gemeenschap steun wordt verleend; dat bij de vaststel

ling van die steun met name rekening moet worden
gehouden met de kosten van de verschillende mogelijke
leveranciers en de bij uitvoer naar derde landen toege
paste prijzen;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2790/94 van
de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2883/94 (4), de gemeenschappelijke bepalingen zijn vast
gesteld ter uitvoering van de specifieke regeling voor de
voorziening van de Canarische eilanden met bepaalde
landbouwproducten, waaronder rijst;

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
lidstaten; 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 de toepassing van die bepalingen op de
noteringen of de prijzen van rijst in het Europese deel
van de Gemeenschap en op de wereldmarkt er, bij de
huidige marktsituatie, toe leidt de steun voor de voorzie
ning van de Canarische eilanden vast te stellen op de in
de bijlage vermelde bedragen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
1601 /92 toe te kennen steunbedragen bij de levering van
rijst uit de Gemeenschap in het kader van de specifieke
regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden
worden vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad 0, laatstelijk gewijzigd bij Veror

Artikel 2

dening (EG) nr. 150/95 (6), gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1998 .

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(>)
O
(')
(4)
O
6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

173 van 27. 6. 1992, blz. 13.
320 van 11 . 12. 1996, blz. 1 .
296 van 17. 11 . 1994, blz. 23.
304 van 29. 11 . 1994, blz. 18.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .

O PB L 108 van 1 . 5. 1993, blz . 106.
8) PB L 188 van 27. 7 . 1996, blz. 22.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 december 1997 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan
de Canarische eilanden

(in ecu/ton)
Product

(GN-code)

Bedrag van de steun
Canarische eilanden

Volwitte rijst
( 1006 30)

176,00

Breukrijst
( 1006 40)

39,00
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VERORDENING (EG) Nr. 2586/97 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1 997

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391 /92 tot vaststelling van de steunbe
dragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap
aan de Franse overzeese departementen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

ning van de DOM opnieuw vast te stellen op de in de
bijlage vermelde bedragen;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3763/91 van de Raad van
16 december 1991 houdende specifieke maatregelen voor

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

bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse
overzeese departementen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2598/95 (2), en met name op artikel

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

2, lid 6,

Overwegende dat de steunbedragen voor de levering van
graanproducten aan de Franse overzeese departementen
(DOM) werden vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
391 /92 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2371 /97 (4); dat, gezien de wijzi
gingen in de noteringen en de prijzen van de graanpro
ducten in het Europese deel van de Gemeenschap en op
de wereldmarkt, het gepast is de steun voor de voorzie

Artikel 1

De bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr.
391 /92 wordt vervangen door de bijlage bij deze verorde
ning.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1998 .

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB L 356 van 24. 12. 1991 , blz. 1 .
(2) PB L 267 van 9. 11 . 1995, blz. 1 .
O PB L 43 van 19. 2. 1992, blz. 23.

4 PB L 329 van 29. 11 . 1997, blz . 19 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 december 1997 tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten
van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen
(in ecu/ton)

Bedrag van de steun
Bestemming

Product

(GN-code)
Frans

Guadeloupe

Martinique

20,00

20,00

20,00

23,00

21,00

21,00

21,00

24,00

34,00

34,00

34,00

37,00

12,00

12,00

12,00

16,00

Guyana

Réunion

Zachte tarwe

( 1001 90 99)
Gerst

( 1003 00 90)
Maïs

( 1005 90 00)
Harde tarwe

( 1001 10 00)
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VERORDENING (EG) Nr. 2587/97 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1997

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbe
dragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap
aan de Canarische eilanden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601 /92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canari
sche eilanden ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2348 /96 (2), en met name op artikel 3, lid 4,
Overwegende dat de steunbedragen voor de levering van
graanproducten aan de Canarische eilanden werden vast

gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1832/92 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2369/97 (4); dat, gezien de wijzigingen in de note
ringen en de prijzen van de graanproducten in het Euro

pese deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt,
het gepast is de steun voor de voorziening van de Canari

sche eilanden opnieuw vast te stellen op de in de bijlage
vermelde bedragen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr.
1832/92 wordt vervangen door de bijlage bij deze veror
dening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1998 .

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13.
(2) PB L 320 van 11 . 12. 1996, blz. 1 .
(3) PB L 185 van 4. 7. 1992, blz. 26.

h) PB L 329 van 29. 11 . 1997, blz. 15.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 december 1997 tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten
van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden
fin ecu/ton)
Product

(GN-code)

Zachte tarwe

( 1001 90 99)

Bedrag van de steun

17,00

Gerst

( 1003 00 90)

18,00

Maïs

( 1005 90 00)

31,00

Durum tarwe

( 1001 10 00)

8,00

Haver

( 1004 00 00)

29,00

20 . 12. 97
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VERORDENING (EG) Nr. 2588/97 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1997

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbe
dragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap
aan de Azoren en Madeira

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

en Madeira opnieuw vast te stellen op de in de bijlage
vermelde bedragen;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van

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

15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren
en Madeira ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2348 /96 (2), en met name op artikel 10,
Overwegende dat de steunbedragen voor de levering van
graanproducten aan de Azoren en Madeira werden vastge

steld bij Verordening (EEG) nr. 1833/92 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2370/97 (4); dat, gezien de wijzigingen in de note
ringen en de prijzen van de graanproducten in het Euro
pese deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt,
het gepast is de steun voor de voorziening van de Azoren

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr.
1833/92 wordt vervangen door de bijlage bij deze veror
dening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1998 .

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

173
320
185
329

van
van
van
van

27. 6. 1992, blz. 1 .
11 . 12. 1996, blz. 1 .
4. 7. 1992, blz. 28.
29. 11 . 1997, blz. 17.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 december 1997 tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten
van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira
(in ecu/ton)

Bedrag van de steun
Product

Bestemming

(GN-code)

Azoren

Madeira

Zachte tarwe

( 1001 90 99)

17

17

Gerst

( 1003 00 90)

18

18

Maïs

( 1005 90 00)

31

31

Durum tarwe

( 1001 10 00)

8

8
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VERORDENING (EG) Nr. 2589/97 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1997

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

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

toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de
invoerrechten 5 ecu per ton verschilt van het vastgestelde
recht, een overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd;
dat dit verschil zich heeft voorgedaan; dat de in Verorde
ning (EG) nr. 2512/97 vastgestelde invoerrechten
derhalve aangepast moeten worden ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de
Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoe
ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van
de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector

granen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2092/97 (4), en met name op artikel 2, lid 1 ,

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 2512/97
worden vervangen door de bijlagen I en II bij deze veror
dening.

Overwegende dat de invoerrechten in de sector granen
zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2512/97 van de

Artikel 2

Commissie (*);

Overwegende dat in artikel 2, lid 1 , van Verordening (EG)
nr. 1249/96 is bepaald dat, indien in de loop van een

Deze verordening treedt in werking op 20 december
1997.

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

Gedaan te Brussel , 19 december 1997 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

181
126
161
292

van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
24. 5. 1996, blz. 37.
29. 6. 1996, blz. 125.
25. 10 . 1997, blz. 10 .

n PB L 345 van 16. 12. 1997, blz. 49 .
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BIJLAGE I

Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 genoemde
producten

Omschrijving

GN-code

Invoerrecht bij invoer over land,
langs de binnenwateren of

Invoerrecht bij invoer door de

over zee vanuit havens aan

lucht of over zee vanuit

de Middellandse Zee ,

andere havens (2)
(in ecu/ton)

de Zwarte Zee of de

Oostzee (in ecu/ton)
1001 10 00

Harde tarwe (')

1001 90 91

1001 90 99

0,00

0,00

Zachte tarwe, zaaigoed

35,51

25,51

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, bestemd voor
zaaidoeleinden (3)

35,51

25,51

van gemiddelde kwaliteit

54,09

44,09

van lage kwaliteit

57,83

47,83

1002 00 00

Rogge

73,57

63,57

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

73,57

63,57

1003 00 90

Gerst, niet bestemd voor zaaidoeleinden (3)

73,57

63,57

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

79,07

69,07

1005 90 00

Maïs , andere dan zaaigoed (3)

79,07

69,07

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor
73,57

63,57

zaaidoeleinden

(') Voor harde (durum)tarwe die niet voldoet aan de in bijlage I van Verordening ( EG) nr. 1249/96 bedoelde minimumkwaliteit geldt het invoerrecht dat is
vastgesteld voor zachte tarwe van lage kwaliteit.
(2) Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr.
1249/96) komt de importeur in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:
— 3 ecu/ton, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 ecu/ton, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Finland of aan de Atlantische kust van het Iberisch schiereiland
ligt.

(3) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 14 of 8 ecu/ton, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening
(EG) nr. 1249/96 vastgestelde voorwaarden is voldaan .

20. 12. 97

I NL I

L 350 /85

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

BIJLAGE II

Berekeningselementen

(periode van 15 december tot en met 18 december 1997)
1 . Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling
Beursnoteringen

Product (eiwitgehalte bij 12 % vocht)
Notering (ecu/ton)

Golf-premie (ecu/ton)
Grote-Meren premie (ecu/ton)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14%

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

123,89

115,71

116,69

98,32

214,81 (')

100,68 (')

14,46

10,00

7,14

—

14,83

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico — Rotterdam: 13,58 ecu/ton. Grote Meren — Rotterdam: 23,61 ecu/ton.

3. Subsidies bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96: 0,00 ecu/ton (HRW2)
: 0,00 ecu/ton (SRW2).
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II

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 december 1997

betreffende het door Luxemburg ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde
van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de
goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(97/850/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad van 6
februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de

wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ('), laat
stelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/27/EG van het Europees
Parlement en de Raad (2), inzonderheid op artikel 8 , lid 2,
onder c),

Overwegende dat het van 8 april 1997 daterende en op 14
april 1997 door de Commissie ontvangen verzoek van
Luxemburg alle krachtens artikel 8, lid 2, onder c),
vereiste informatie bevat; dat dit verzoek de installatie

betreft op één type voertuig van één type derde stoplicht,
behorend tot categorie ECE S3, als bedoeld in ECE
reglement (Economische Commissie voor Europa van de
Verenigde Naties) nr. 7, en aangebracht overeenkomstig

lijn 76/756/ EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaal
inrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan (*), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/28/ EG van
de Commissie f), gegrond zijn; dat de beschrijvingen van
de proeven en de resultaten hiervan, alsmede de mate van
overeenstemming met de ECE-reglementen nrs. 7 en 48
van dien aard zijn dat er genoegzaam aan de veiligheids
vereisten wordt voldaan ;

Overwegende dat de communautaire richtlijnen in
kwestie nog wijzigingen zullen ondergaan om productie
en installatie van dergelijke stoplichten wettelijk mogelijk
te maken ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij
Richtlijn 70/ 156/EEG ingestelde Comité voor de aanpas
sing aan de vooruitgang van de techniek,

ECE-reglement nr. 48 ;

Overwegende dat de in het verzoek aangevoerde redenen,
namelijk dat dergelijke stoplichten, alsmede de installatie
ervan, niet voldoen aan de vereisten van Richtlijn
76/758 /EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de

onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende markeringslichten, breedtelichten, achter
lichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhang
wagens daarvan (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
97/30/EG van de Commissie (4), noch aan die van Richt
(') PB L 42 van 23 . 2. 1970, blz. 1 .
(2) PB L 233 van 25. 8 . 1997, blz. 1 .
O PB L 262 van 27. 9. 1976, blz. 54.
4 PB L 171 van 30 . 6. 1997, blz . 25.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het door Luxemburg ingediende verzoek tot afwijking
betreffende de productie en installatie van één type derde
stoplicht, behorend tot categorie ECE S3, als bedoeld in
ECE-reglement nr. 7, en aangebracht overeenkomstig
ECE-reglement nr. 48, op het type voertuig waarvoor het
is bestemd, wordt hierbij ingewilligd.
(J) PB L 262 van 27. 9. 1976, blz. 1 .
6 PB L 171 van 30 . 6 . 1997, blz . 1 .
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Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Groothertogdom Luxemburg.
Gedaan te Brussel, 3 december 1997.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

L 350 / 87
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 december 1997

betreffende het door Luxemburg ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde
van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/ 156/ EEG van de Raad inzake de

onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de
goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(97/851 /EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad van 6
februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de

wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ('), laat

stelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/27/EG van het Europees
Parlement en de Raad (2), inzonderheid op artikel 8, lid 2,
onder c),

Overwegende dat het van 8 april 1997 daterende en op 14
april 1997 door de Commissie ontvangen verzoek van
Luxemburg alle krachtens artikel 8, lid 2, onder c),

de proeven en de resultaten hiervan, alsmede de mate van
overeenstemming met de ECE-reglementen nrs. 7 en 48
van dien aard zijn dat er genoegzaam aan de veiligheids
vereisten wordt voldaan ;

Overwegende dat de communautaire richtlijnen in
kwestie nog wijzigingen zullen ondergaan om productie
en installatie van dergelijke stoplichten wettelijk mogelijk
te maken ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij
Richtlijn 70/ 156/EEG ingestelde Comité voor de aanpas
sing aan de vooruitgang van de techniek,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

vereiste informatie bevat; dat dit verzoek de installatie

betreft op één type voertuig van één type derde stoplicht,
behorend tot categorie ECE S3, als bedoeld in ECE

reglement (Economische Commissie voor Europa van de
Verenigde Naties) nr. 7, en aangebracht overeenkomstig
ECE-reglement nr. 48 ;

Overwegende dat de in het verzoek aangevoerde redenen,
namelijk dat dergelijke stoplichten, alsmede de installatie
ervan, niet voldoen aan de vereisten van Richtlijn
76/758 / EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de

onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende markeringslichten , breedtelichten, achter
lichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhang

Artikel 1

Het door Luxemburg ingediende verzoek tot afwijking
betreffende de productie en installatie van één type derde
stoplicht, behorend tot categorie ECE S3, als bedoeld in
ECE-reglement nr. 7, en aangebracht overeenkomstig
ECE-reglement nr. 48 , op het type voertuig waarvoor het
is bestemd, wordt hierbij ingewilligd.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Groothertogdom
Luxemburg.

wagens daarvan (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
97/30/ EG van de Commissie (4), noch aan die van Richt

lijn 76/756/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de

Gedaan te Brussel, 3 december 1997.

onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaal

Voor de Commissie

inrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan (% laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/28/EG van

Martin BANGEMANN

de Commissie (6), gegrond zijn; dat de beschrijvingen van

')
2)
■')
4)
')

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

42 van 23. 2. 1970, blz. 1 .
233 van 25. 8 . 1997, blz. 1 .
262 van 27. 9. 1976, blz. 54.
171 van 30. 6. 1997, blz. 25.
262 van 27. 9. 1976, blz. 1 .

* PB L 171 van 30 . 6. 1997, blz. 1 .

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 december 1997

betreffende het door Luxemburg ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde
van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de
goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(97/852/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

de proeven en de resultaten hiervan, alsmede de mate van
overeenstemming met de ECE-reglementen nrs. 7 en 48

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

vereisten wordt voldaan;

Gelet op Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad van 6
februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ('), laat
stelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/27/EG van het Europees
Parlement en de Raad (2), inzonderheid op artikel 8 , lid 2,
onder c),

Overwegende dat het van 15 april 1997 daterende en op
21 april 1997 door de Commissie ontvangen verzoek van
Luxemburg alle krachtens artikel 8 , lid 2, onder c),

van dien aard zijn dat er genoegzaam aan de veiligheids
Overwegende dat de communautaire richtlijnen in
kwestie nog wijzigingen zullen ondergaan om productie
en installatie van dergelijke stoplichten wettelijk mogelijk
te maken;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij
Richtlijn 70/ 156/EEG ingestelde Comité voor de aanpas
sing aan de vooruitgang van de techniek,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

vereiste informatie bevat; dat dit verzoek de installatie

betreft op zes types voertuigen van vijf types derde stop
licht, behorend tot categorie ECE S3, als bedoeld in
ECE-reglement (Economische Commissie voor Europa
van de Verenigde Naties) nr. 7, en aangebracht overeen
komstig ECE-reglement nr. 48 ;
Overwegende dat de in het verzoek aangevoerde redenen,
namelijk dat dergelijke stoplichten, alsmede de installatie
ervan, niet voldoen aan de vereisten van Richtlijn
76/758/ EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende markeringslichten, breedtelichten, achter
lichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhang
wagens daarvan (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn

Artikel 1

Het door Luxemburg ingediende verzoek tot afwijking
betreffende de productie en installatie van vijf types derde
stoplicht, behorend tot categorie ECE S3, als bedoeld in

ECE-reglement nr. 7, en aangebracht overeenkomstig
ECE-reglement nr. 48, op de types voertuigen waarvoor zij
zijn bestemd, wordt hierbij ingewilligd .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Groothertogdom
Luxemburg.

97/30/EG van de Commissie (4), noch aan die van Richt

lijn 76/756/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaal
inrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan (*), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/28/EG van
de Commissie (6), gegrond zijn; dat de beschrijvingen van

(')
(2)
O
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

42 van 23. 2. 1970, blz. 1 .
233 van 25. 8 . 1997, blz. 1 .
262 van 27. 9. 1976, blz. 54.
171 van 30. 6. 1997, blz. 25.
262 van 27. 9. 1976, blz. 1 .

b) PB L 171 van 30. 6. 1997, blz. 1 .

Gedaan te Brussel, 3 december 1997.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

L 350 90

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

20 . 12. 97

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 december 1997

betreffende het door België ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van
artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de
goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
(Slechts de teksten in de Franse en Nederlandse taal zijn authentiek)

(97/853/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

overeenstemming met de ECE-reglementen nrs. 7 en 48

van dien aard zijn dat er genoegzaam aan de veiligheids
vereisten wordt voldaan;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad van 6
februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ('), laat
stelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/27/EG van het Europees
Parlement en de Raad (2), inzonderheid op artikel 8 , lid 2,

Overwegende dat de communautaire richtlijnen in
kwestie nog wijzigingen zullen ondergaan om productie
en installatie van dergelijke stoplichten wettelijk mogelijk
te maken ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij
Richtlijn 70/ 156/EEG ingestelde Comité voor de aanpas
sing aan de vooruitgang van de techniek,

onder c),

Overwegende dat het van 13 maart 1997 daterende en op
17 maart 1997 door de Commissie ontvangen verzoek van
België alle krachtens artikel 8, lid 2, onder c), vereiste
informatie bevat; dat dit verzoek de installatie betreft op
een type voertuig van twee types derde stoplicht, beho
rend tot categorie ECE S3, als bedoeld in ECE-reglement
(Economische Commissie voor Europa van de Verenigde
Naties) nr. 7, en aangebracht overeenkomstig ECE
reglement nr. 48 ;

Overwegende dat de in het verzoek aangevoerde redenen,
namelijk dat dergelijke stoplichten, alsmede de installatie

ervan , niet voldoen aan de vereisten van Richtlijn
76/758 / EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende markeringslichten, breedtelichten, achter
lichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhang
wagens daarvan f), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
97/30/ EG van de Commissie (4), noch aan die van Richt
lijn 76/756/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaal
inrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan ('), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/28/EG van
de Commissie (% gegrond zijn; dat de beschrijvingen van
de proeven en de resultaten hiervan, alsmede de mate van

(')
(2)
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

42 van 23 . 2 . 1970, blz . 1 .
233 van 25. 8 . 1997, blz. 1 .
262 van 27. 9. 1976, blz. 54.
171 van 30 . 6. 1997, blz . 25 .
262 van 27. 9 . 1976, blz . 1 .

b) PB L 171 van 30. 6. 1997, blz. 1 .

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het door België ingediende verzoek tot afwijking betref
fende de productie en installatie van twee types derde
stoplicht, behorend tot categorie ECE S3, als bedoeld in

ECE-reglement nr. 7, en aangebracht overeenkomstig
ECE-reglement nr. 48 , op het types voertuigen waarvoor
zij zijn bestemd, wordt hierbij ingewilligd.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België

Gedaan te Brussel, 3 december 1997.

Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 december 1997

betreffende het door België ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van
artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de

goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)
(97/854/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

overeenstemming met de ECE-reglementen nrs. 7 en 48

van dien aard zijn dat er genoegzaam aan de veiligheids
vereisten wordt voldaan;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad van 6
februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ('), laat
stelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/27/EG van het Europees
Parlement en de Raad (2), inzonderheid op artikel 8 , lid 2,
onder c),

Overwegende dat het van 13 maart 1997 daterende en op
17 maart 1997 door de Commissie ontvangen verzoek van
België alle krachtens artikel 8 , lid 2, onder c), vereiste
informatie bevat; dat dit verzoek de installatie betreft op
één type voertuig van één type derde stoplicht, behorend
tot categorie ECE S3, als bedoeld in ECE-reglement
(Economische Commissie voor Europa van de Verenigde
Naties) nr. 7, en aangebracht overeenkomstig ECE
reglement nr. 48 ;

Overwegende dat de in het verzoek aangevoerde redenen,
namelijk dat dergelijke stoplichten, alsmede de installatie
ervan, niet voldoen aan de vereisten van Richtlijn
76/758/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende markeringslichten, breedtelichten, achter
lichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhang
wagens daarvan (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
97/30/EG van de Commissie (4), noch aan die van Richt
lijn 76/756/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaal
inrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan (*), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/28/EG van
de Commissie (6), gegrond zijn; dat de beschrijvingen van
de proeven en de resultaten hiervan, alsmede de mate van

(')
(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

42 van 23. 2. 1970, blz. 1 .
233 van 25. 8 . 1997, blz. 1 .
262 van 27. 9. 1976, blz. 54.
171 van 30 . 6. 1997, blz. 25.
262 van 27. 9. 1976, blz. 1 .

(j PB L 171 van 30. 6. 1997, blz. 1 .

Overwegende dat de communautaire richtlijnen in
kwestie nog wijzigingen zullen ondergaan om productie
en installatie van dergelijke stoplichten wettelijk mogelijk
te maken;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij
Richtlijn 70/ 156/EEG ingestelde Comité voor de aanpas
sing aan de vooruitgang van de techniek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het door België ingediende verzoek tot afwijking betref
fende de productie en installatie van één type derde stop
licht, behorend tot categorie ECE S3, als bedoeld in

ECE-reglement nr. 7, en aangebracht overeenkomstig
ECE-reglement nr. 48, op het type voertuig waarvoor zij
zijn bestemd, wordt hierbij ingewilligd.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België.

Gedaan te Brussel, 3 december 1997.

Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

L 350/92
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 december 1997

betreffende het door België ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van
artikel 8 , lid 2, onder c), van Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de

goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

(97/855/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

overeenstemming met de ECE-reglementen nrs. 7 en 48

GEMEENSCHAPPEN,

van dien aard zijn dat er genoegzaam aan de veiligheids
vereisten wordt voldaan ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/ 156/ EEG van de Raad van 6

Overwegende dat de communautaire richtlijnen in
kwestie nog wijzigingen zullen ondergaan om productie
en installatie van dergelijke stoplichten wettelijk mogelijk
te maken;

februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de

wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ('), laat
stelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/27/ EG van het Europees
Parlement en de Raad (2), inzonderheid op artikel 8 , lid 2,
onder c),

Overwegende dat het van 26 maart 1997 daterende en op
3 april 1997 door de Commissie ontvangen verzoek van
België alle krachtens artikel 8 , lid 2, onder c), vereiste
informatie bevat; dat dit verzoek de installatie betreft op

één type voertuig van één type derde stoplicht, behorend
tot categorie ECE S3, als bedoeld in ECE-reglement
(Economische Commissie voor Europa van de Verenigde
Naties) nr. 7, en aangebracht overeenkomstig ECE
reglement nr. 48 ;

Overwegende dat de in het verzoek aangevoerde redenen,
namelijk dat dergelijke stoplichten, alsmede de installatie
ervan, niet voldoen aan de vereisten van Richtlijn
76/758/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de

onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende markeringslichten, breedtelichten, achter
lichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhang
wagens daarvan (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij
Richtlijn 70/ 156/EEG ingestelde Comité voor de aanpas
sing aan de vooruitgang van de techniek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het door België ingediende verzoek tot afwijking betref
fende de productie en installatie van één type derde stop
licht, behorend tot categorie ECE S3, als bedoeld in
ECE-reglement nr. 7, en aangebracht overeenkomstig
ECE-reglement nr. 48 , op het type voertuig waarvoor zij
zijn bestemd, wordt hierbij ingewilligd.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België.

97/30/EG van de Commissie (4), noch aan die van Richt

lijn 76/756/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten

Gedaan te Brussel, 3 december 1997.

betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaal

inrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan f), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/28/EG van
de Commissie (% gegrond zijn; dat de beschrijvingen van

de proeven en de resultaten hiervan, alsmede de mate van

')
2)
3)
*)
5)
6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

42 van 23. 2. 1970, blz. 1 .
233 van 25. 8 . 1997, blz. 1 .
262 van 27. 9. 1976, blz. 54.
171 van 30. 6. 1997, blz. 25.
262 van 27. 9. 1976, blz. 1 .
171 van 30. 6. 1997, blz. 1 .

Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

20 . 12 . 97
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 december 1997

betreffende het door Italië ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van
artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de
goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(97/856/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

overeenstemming met de ECE-reglementen nrs. 7 en 48

GEMEENSCHAPPEN,

van dien aard zijn dat er genoegzaam aan de veiligheids
vereisten wordt voldaan;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 70/ 156/ EEG van de Raad van 6
februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ('), laat
stelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/27/EG van het Europees
Parlement en de Raad (2), inzonderheid op artikel 8 , lid 2,
onder c),

Overwegende dat het van 10 april 1997 daterende en op
14 april 1997 door de Commissie ontvangen verzoek van
Italië alle krachtens artikel 8 , lid 2, onder c), vereiste
informatie bevat; dat dit verzoek de installatie betreft op
één type voertuig van één type derde stoplicht, behorend
tot categorie ECE S3, als bedoeld in ECE-reglement
(Economische Commissie voor Europa van de Verenigde
Naties) nr. 7, en aangebracht overeenkomstig ECE
reglement nr. 48 ;

Overwegende dat de in het verzoek aangevoerde redenen,
namelijk dat dergelijke stoplichten, alsmede de installatie
ervan, niet voldoen aan de vereisten van Richtlijn
76/758/ EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende markeringslichten , breedtelichten, achter
lichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhang
wagens daarvan (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
97/30/EG van de Commissie (4), noch aan die van Richt
lijn 76/756/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaal
inrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan (*), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/28 /EG van
de Commissie (6), gegrond zijn; dat de beschrijvingen van
de proeven en de resultaten hiervan, alsmede de mate van

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

42 van 23. 2. 1970, blz. 1 .
233 van 25. 8 . 1997, blz. 1 .
262 van 27. 9. 1976, blz. 54.
171 van 30. 6. 1997, blz. 25.
262 van 27. 9. 1976, blz. 1 .

M PB L 171 van 30 . 6. 1997, blz. 1 .

Overwegende dat de communautaire richtlijnen in
kwestie nog wijzigingen zullen ondergaan om productie
en installatie van dergelijke stoplichten wettelijk mogelijk
te maken ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij
Richtlijn 70/ 156/EEG ingestelde Comité voor de aanpas
sing aan de vooruitgang van de techniek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het door Italië ingediende verzoek tot afwijking betref
fende de productie en installatie van één type derde stop
licht, behorend tot categorie ECE S3, als bedoeld in

ECE-reglement nr. 7, en aangebracht overeenkomstig
ECE-reglement nr. 48 , op het type voertuig waarvoor het
is bestemd, wordt hierbij ingewilligd.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 3 december 1997 .

Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

L 350/94
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 december 1997

betreffende het door het Verenigd Koninkrijk ingediende verzoek om ontheffing
uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende
de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(97/857/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad van 6
februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de

wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ('), laat
stelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/27/EG van het Europees
Parlement en de Raad (2), inzonderheid op artikel 8 , lid 2,
onder c),

Overwegende dat het van 4 april 1997 daterende en op 11

april 1997 door de Commissie ontvangen verzoek van het
Verenigd Koninkrijk alle krachtens artikel 8, lid 2, onder
c), vereiste informatie bevat; dat dit verzoek de installatie
betreft op één type voertuig van vijf types derde stoplicht,
behorend tot categorie ECE S3 , als bedoeld in ECE
reglement (Economische Commissie voor Europa van de
Verenigde Naties) nr. 7, en aangebracht overeenkomstig
ECE-reglement nr. 48 ;

Overwegende dat de in het verzoek aangevoerde redenen,
namelijk dat dergelijke stoplichten, alsmede de installatie
ervan, niet voldoen aan de vereisten van Richtlijn
76/758 / EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de

onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende markeringslichten, breedtelichten, achter
lichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhang
wagens daarvan (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
97/30/ EG van de Commissie (4), noch aan die van Richt

lijn 76/756/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de

de proeven en de resultaten hiervan, alsmede de mate van
overeenstemming met de ECE-reglementen nrs. 7 en 48
van dien aard zijn dat er genoegzaam aan de veiligheids
vereisten wordt voldaan ;

Overwegende dat de communautaire richtlijnen in
kwestie nog wijzigingen zullen ondergaan om productie
en installatie van dergelijke stoplichten wettelijk mogelijk
te maken ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij
Richtlijn 70/ 156/ EEG ingestelde Comité voor de aanpas
sing aan de vooruitgang van de techniek,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het door het Verenigd Koninkrijk ingediende verzoek tot
afwijking betreffende de productie en installatie van vijf
types derde stoplicht, behorend tot categorie ECE S3, als
bedoeld in ECE-reglement nr. 7, en aangebracht overeen
komstig ECE-reglement nr. 48 , op het type voertuig waar
voor zij zijn bestemd, wordt hierbij ingewilligd .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland .

Gedaan te Brussel, 3 december 1997.

onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten

betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaal

Voor de Commissie

inrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan (*), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/28/EG van

Martin BANGEMANN

de Commissie (6), gegrond zijn; dat de beschrijvingen van

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

42 van 23. 2. 1970, blz. 1 .
233 van 25. 8 . 1997, blz. 1 .
262 van 27. 9. 1976, blz. 54.
171 van 30. 6. 1997, blz. 25.
262 van 27. 9. 1976, blz. 1 .

h) PB L 171 van 30. 6. 1997, blz. 1 .

Lid van de Commissie

20. 12. 97
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L 350 /95

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 december 1997

betreffende het door het Verenigd Koninkrijk ingediende verzoek om ontheffing
uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende
de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(97/858/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

de proeven en de resultaten hiervan, alsmede de mate van
overeenstemming met de ECE-reglementen nrs. 7 en 48

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

van dien aard zijn dat er genoegzaam aan de veiligheids

Gelet op Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad van 6
februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ('), laat
stelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/27/EG van het Europees
Parlement en de Raad (2), inzonderheid op artikel 8 , lid 2,
onder c),

Overwegende dat de communautaire richtlijnen in
kwestie nog wijzigingen zullen ondergaan om productie
en installatie van dergelijke stoplichten wettelijk mogelijk

Overwegende dat het van 6 mei 1997 daterende en op 16
mei 1997 door de Commissie ontvangen verzoek van het
Verenigd Koninkrijk alle krachtens artikel 8 , lid 2, onder
c), vereiste informatie bevat; dat dit verzoek de installatie
betreft op één type voertuig van vier types derde stoplicht,
behorend tot categorie ECE S3, als bedoeld in ECE
reglement (Economische Commissie voor Europa van de
Verenigde Naties) nr. 7, en aangebracht overeenkomstig
ECE-reglement nr. 48 ;

Overwegende dat de in het verzoek aangevoerde redenen,
namelijk dat dergelijke stoplichten, alsmede de installatie
ervan, niet voldoen aan de vereisten van Richtlijn
76/758/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende markeringslichten, breedtelichten, achter
lichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhang
wagens daarvan (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
97/30/EG van de Commissie (4), noch aan die van Richt
lijn 76/756/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaal
inrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan (■'), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/28/EG van
de Commissie (% gegrond zijn; dat de beschrijvingen van

(')
O
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

42 van 23. 2. 1970, blz. 1 .
233 van 25. 8 . 1997, blz. 1 .
262 van 27. 9. 1976, blz. 54.
171 van 30 . 6. 1997, blz. 25.
262 van 27. 9. 1976, blz. 1 .

h) PB L 171 van 30. 6. 1997, blz. 1 .

vereisten wordt voldaan ;

te maken ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij
Richtlijn 70/ 156/EEG ingestelde Comité voor de aanpas
sing aan de vooruitgang van de techniek,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het door het Verenigd Koninkrijk ingediende verzoek tot
afwijking betreffende de productie en installatie van vier
types derde stoplicht, behorend tot categorie ECE S3, als
bedoeld in ECE-reglement nr. 7, en aangebracht overeen
komstig ECE-reglement nr. 48, op het type voertuig waar
voor zij zijn bestemd, wordt hierbij ingewilligd.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland .

Gedaan te Brussel, 3 december 1997.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

L 350/96
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 3 december 1997

betreffende het door het Verenigd Koninkrijk ingediende verzoek om ontheffing
uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad

inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende
de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(97/859/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad van 6
februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ('), laat
stelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/27/EG van het Europees
Parlement en de Raad (2), inzonderheid op artikel 8 , lid 2,
onder c),

Overwegende dat het van 22 mei 1997 daterende en op
27 mei 1997 door de Commissie ontvangen verzoek van
het Verenigd Koninkrijk alle krachtens artikel 8, lid 2,

de proeven en de resultaten hiervan, alsmede de mate van
overeenstemming met de ECE-reglementen nrs. 7 en 48
van dien aard zijn dat er genoegzaam aan de veiligheids
vereisten wordt voldaan ;

Overwegende dat de communautaire richtlijnen in
kwestie nog wijzigingen zullen ondergaan om productie
en installatie van dergelijke stoplichten wettelijk mogelijk
te maken ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij
Richtlijn 70/ 156/ EEG ingestelde Comité voor de aanpas
sing aan de vooruitgang van de techniek,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

onder c), vereiste informatie bevat; dat dit verzoek de
installatie betreft op één type voertuig van twee types

derde stoplicht, behorend tot categorie ECE S3, als
bedoeld in ECE-reglement (Economische Commissie
voor Europa van de Verenigde Naties) nr. 7, en aange
bracht overeenkomstig ECE-reglement nr. 48 ;

Overwegende dat de in het verzoek aangevoerde redenen,
namelijk dat dergelijke stoplichten, alsmede de installatie
ervan, niet voldoen aan de vereisten van Richtlijn
76/758/ EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de

onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende markeringslichten, breedtelichten, achter
lichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhang

Artikel 1

Het door het Verenigd Koninkrijk ingediende verzoek tot
afwijking betreffende de productie en installatie van twee
types derde stoplicht, behorend tot categorie ECE S3, als
bedoeld in ECE-reglement nr. 7, en aangebracht overeen
komstig ECE-reglement nr. 48 , op het type voertuig waar
voor zij zijn bestemd, wordt hierbij ingewilligd .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland .

wagens daarvan (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
97/30/ EG van de Commissie (4), noch aan die van Richt

lijn 76/756/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten

Gedaan te Brussel, 3 december 1997.

betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaal

Voor de Commissie

inrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens

Martin BANGEMANN

daarvan (% laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/28/EG van
de Commissie (6), gegrond zijn; dat de beschrijvingen van
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L
L

42 van 23. 2. 1970, blz. 1 .
233 van 25. 8 . 1997, blz. 1 .
262 van 27. 9. 1976, blz. 54.
171 van 30. 6. 1997, blz. 25.
262 van 27. 9. 1976, blz. 1 .

* PB L 171 van 30 . 6. 1997, blz . 1 .

Lid van de Commissie
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I NL I

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 350/97

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 december 1997

betreffende het door Spanje ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van
artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de

goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
(Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

(97/860/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

overeenstemming met de ECE-reglementen nrs. 7 en 48

van dien aard zijn dat er genoegzaam aan de veiligheids

vereisten wordt voldaan;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/ 156/EEG van de Raad van 6
februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ('), laat
stelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/27/ EG van het Europees
Parlement en de Raad (2), inzonderheid op artikel 8 , lid 2,
onder c),

Overwegende dat het van 9 juni 1997 daterende en op 17
juni 1997 door de Commissie ontvangen verzoek van
Spanje alle krachtens artikel 8, lid 2, onder c), vereiste
informatie bevat; dat dit verzoek de installatie betreft op
één type voertuig van één type derde stoplicht, behorend
tot categorie ECE S3 , als bedoeld in ECE-reglement
(Economische Commissie voor Europa van de Verenigde
Naties) nr. 7, en aangebracht overeenkomstig ECE
reglement nr. 48 ;
Overwegende dat de in het verzoek aangevoerde redenen,
namelijk dat dergelijke stoplichten, alsmede de installatie
ervan, niet voldoen aan de vereisten van Richtlijn
76/758/ EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende markeringslichten, breedtelichten, achter
lichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhang
wagens daarvan (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
97/30/EG van de Commissie (4), noch aan die van Richt
lijn 76/756/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaal
inrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan (*), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/28/EG van
de Commissie (% gegrond zijn; dat de beschrijvingen van
de proeven en de resultaten hiervan, alsmede de mate van
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O
O
(4)
O
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L
L
L
L
L
L

42 van 23. 2. 1970, blz. 1 .
233 van 25. 8 . 1997, blz. 1 .
262 van 27. 9 . 1976, blz . 54.
171 van 30. 6. 1997, blz. 25.
262 van 27. 9. 1976, blz. 1 .
171 van 30. 6. 1997, blz . 1 .

Overwegende dat de communautaire richtlijnen in
kwestie nog wijzigingen zullen ondergaan om productie
en installatie van dergelijke stoplichten wettelijk mogelijk
te maken ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij
Richtlijn 70/ 156/EEG ingestelde Comité voor de aanpas
sing aan de vooruitgang van de techniek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het door Spanje ingediende verzoek tot afwijking betref

fende de productie en installatie van één type derde stop
licht, behorend tot categorie ECE S3, als bedoeld in

ECE-reglement nr. 7, en aangebracht overeenkomstig
ECE-reglement nr. 48, op het type voertuig waarvoor het
is bestemd, wordt hierbij ingewilligd .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje.

Gedaan te Brussel, 3 december 1997.

Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

