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

VERORDENING (EG, EURATOM) Nr. 410/98 VAN DE RAAD
van 16 februari 1998
tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 inzake structurele
bedrijfsstatistieken
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

voor het levensverzekerings- en het schadeverzekeringsbedrijf en Richtlijn 91/674/EEG van de Raad (8) betreffende
de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van
verzekeringsondernemingen;
Overwegende dat het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom (9)
ingestelde Comité statistisch programma en het bij Richtlijn 91/675/EEG (10) ingestelde Comité voor het verzekeringswezen zijn geraadpleegd,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Overwegende dat bij Verordening (EG, Euratom)
nr. 58/97 (4) een gemeenschappelijk kader is vastgesteld
voor het verzamelen, opstellen, toezenden en evalueren
van communautaire statistieken over de structuur, de activiteiten, het concurrentievermogen en de prestaties van
ondernemingen in de Gemeenschap;
Overwegende dat de toenemende communautaire integratie op monetair, economisch en sociaal gebied de
uitbreiding van het bovengenoemde kader tot de verzekeringssector vergt;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 wordt als volgt
gewijzigd:
1. aan artikel 5 wordt het volgende streepje toegevoegd:

Overwegende dat voor de opstelling van nationale en
regionale rekeningen overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 2223/96 (5) vergelijkbare, volledige en betrouwbare
verzekeringsstatistieken nodig zijn;

„— een gedetailleerde module voor de structurele
bedrijfsstatistieken voor het verzekeringswezen in
bijlage 5.”;

Overwegende dat bijgevolg Verordening (EG, Euratom)
nr. 58/97 gewijzigd moet worden, met als uitgangspunt de
Richtlijnen 92/49/EEG (6) en 92/96/EEG (7) van de Raad
met betrekking tot de voltooiing van de interne markt

2. de bijlage bij de onderhavige verordening wordt als
bijlage 5 toegevoegd.

(1) PB C 310 van 10. 10. 1997, blz. 5.
(2) PB C 14 van 19. 1. 1998.
(3) Advies uitgebracht op 28 januari 1998 (nog niet verschenen in
het Publicatieblad).
(4) PB L 14 van 17. 1. 1997, blz. 1.
(5) PB L 310 van 30. 11. 1996, blz. 1.
(6) PB L 228 van 11. 8. 1992, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 95/26/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L
168 van 18. 7. 1995, blz. 7).
7
( ) PB L 360 van 9. 12. 1992, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 95/26/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L
168 van 18. 7. 1995, blz. 7).

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
(8) PB L 374 van 31. 12. 1991, blz. 7.
(9) PB L 181 van 28. 6. 1989, blz. 47.
(10) PB L 374 van 31. 12. 1991, blz. 32.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 februari 1998.
Voor de Raad
De Voorzitter
J. CUNNINGHAM

21. 2. 98

21. 2. 98

¬ NL ¬

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

BIJLAGE
„BIJLAGE 5
GEDETAILLEERDE MODULE VOOR DE STRUCTURELE BEDRIJFSSTATISTIEK VAN HET
VERZEKERINGSWEZEN
Sectie 1
Doelstellingen
Deze bijlage heeft ten doel een gemeenschappelijk kader vast te stellen voor het verzamelen, opstellen,
toezenden en beoordelen van communautaire statistieken inzake de structuur, de activiteiten, het concurrentievermogen en de prestaties van het verzekeringswezen. Deze module bevat een gedetailleerde lijst van
kenmerken waarvoor statistieken moeten worden opgesteld ter verbetering van de kennis van de nationale,
communautaire en internationale evolutie van het verzekeringswezen.
Sectie 2
Gebieden
De op te stellen statistieken hebben betrekking op de in artikel 2, onder i), ii) en iii), van de verordening
bedoelde gebieden en met name op:
1. een gedetailleerde analyse van de structuur, de activiteiten, het concurrentievermogen en de prestaties van
verzekeringsondernemingen,
2. de ontwikkeling en spreiding van het gehele verzekeringsbedrijf en van het verzekeringsbedrijf per
product, het consumentengedrag, de internationale activiteiten, het aantal werknemers, de beleggingen,
het eigen vermogen en de technische voorzieningen.
Sectie 3
Toepassingsgebied
1. De statistieken worden opgesteld voor alle activiteiten bedoeld in afdeling 66, met uitzondering van klasse
66.02, van de NACE Rev. 1.
2. Er worden statistieken opgesteld voor de volgende ondernemingen:
— ondernemingen van de schadeverzekeringsbranche: alle ondernemingen bedoeld in artikel 2, lid 1,
onder a), van Richtlijn 91/674/EEG (1);
— ondernemingen van de levensverzekeringsbranche: alle ondernemingen bedoeld in artikel 2, lid 1,
onder b), van Richtlijn 91/674/EEG;
— gespecialiseerde herverzekeringsondernemingen: alle ondernemingen bedoeld in artikel 2, lid 1, onder
c), van Richtlijn 91/674/EEG;
— „Lloyd’s underwriters”: alle ondernemingen bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 91/674/EEG;
— meerbrancheondernemingen: alle ondernemingen die zowel het levensverzekerings- als het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen.
3. Bovendien worden de bijkantoren van verzekeringsondernemingen, bedoeld in titel III van de Richtlijnen
73/239/EEG (2) en 79/267/EEG (3) van de Raad, waarvan de activiteiten binnen een van de in lid 1
bedoelde klassen van de NACE Rev. 1 vallen, gelijkgesteld aan de overeenkomstige ondernemingen zoals
gedefinieerd in lid 2.
4. Voor de doeleinden van de geharmoniseerde communautaire statistiek staat het de lidstaten vrij de in
artikel 3 van Richtlijn 73/239/EEG en in artikel 2, leden 2 en 3, alsmede in de artikelen 3 en 4 van
Richtlijn 79/267/EEG bedoelde ondernemingen buiten beschouwing te laten.
Sectie 4
Kenmerken
1. De in lijst A (punt 3) en in lijst B (punt 4) bedoelde kenmerken en statistieken worden opgesteld in overeenstemming met sectie 5. Wanneer kenmerken rechtstreeks aan de jaarrekening worden ontleend, wordt
een boekjaar dat in de loop van een referentiejaar wordt afgesloten, aan dat referentiejaar gelijkgesteld.
(1) PB L 374 van 31. 12. 1991, blz. 7.
(2) PB L 228 van 16. 8. 1973, blz. 3.
(3) PB L 63 van 13. 3. 1979, blz. 1.
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2. In lijst A en lijst B worden kenmerken die betrekking hebben op ondernemingen van de levensverzekeringsbranche aangeduid met een 1, die welke betrekking hebben op ondernemingen van de schadeverzekeringsbranche met een 2, die welke betrekking hebben op meerbrancheondernemingen met een 3, die
welke betrekking hebben op gespecialiseerde herverzekeringsondernemingen met een 4, die welke betrekking hebben op het levensverzekeringsbedrijf van meerbrancheondernemingen met een 5 en die welke
betrekking hebben op het schadeverzekeringsbedrijf (met inbegrip van de geaccepteerde herverzekeringen) van meerbrancheondernemingen met een 6.
3. Lijst A omvat de volgende informatie:
i) van de kenmerken genoemd in artikel 6 van Richtlijn 91/674/EEG, voor ondernemingen van de
levensverzekerings- en de schadeverzekeringsbranche, meerbrancheondernemingen en gespecialiseerde herverzekeringsondernemingen: activa: posten C I (waaronder afzonderlijk terreinen en
gebouwen die door de verzekeringsonderneming voor haar eigen activiteit worden gebruikt), C II,
C II 1 + C II 3 samengevoegd, C II 2 + C II 4 samengevoegd, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4,
C III 5, C III 6 + C III 7 samengevoegd, C IV, D; passiva: posten A, A I, A II + A III + A IV
samengevoegd, B, C 1 a) (afzonderlijk voor het levensverzekerings- en het schadeverzekeringsbedrijf
van meerbrancheondernemingen), C 2 a) (afzonderlijk voor het levensverzekerings- en het schadeverzekeringsbedrijf van meerbrancheondernemingen), C 3 a) (afzonderlijk voor het levensverzekeringsen het schadeverzekeringsbedrijf van meerbrancheondernemingen), C 4 a), C 5, C 6 a), D a), G III
(zonder afzonderlijke vermelding van converteerbare leningen), G IV;
ii) van de kenmerken genoemd in artikel 34, punt I, van Richtlijn 91/674/EEG, voor ondernemingen
van de schadeverzekeringsbranche en gespecialiseerde herverzekeringsondernemingen en voor het
schadeverzekeringsbedrijf van meerbrancheondernemingen: posten 1 a), 1 b), 1 c), 1 d), 2, 4 a) aa), 4 a)
bb), 4 b) aa), 4 b) bb) 7, (brutobedrag), 7 d), 9, 10 (bruto- en nettobedrag afzonderlijk);
iii) van de kenmerken genoemd in artikel 34, punt II, van Richtlijn 91/674/EEG, voor ondernemingen
van de levensverzekeringsbranche en voor het levensverzekeringsbedrijf van meerbrancheondernemingen: posten 1 a), 1 b), 1 c) (brutobedrag en aandeel herverzekeraars afzonderlijk), 2, 3, 5 a), aa), 5 a)
bb), 5 b) aa), 5 b) bb), 6 a) aa), 6 a) bb), 8 (brutobedrag), 8 d), 9, 10, 12, 13 (bruto- en nettobedrag
afzonderlijk);
iv) van de kenmerken genoemd in artikel 34, punt III, van Richtlijn 91/674/EEG, voor ondernemingen
van de levensverzekerings- en de schadeverzekeringsbranche, meerbrancheondernemingen en gespecialiseerde herverzekeringsondernemingen: posten 3, 4 (alleen voor ondernemingen van de levensverzekeringsbranche en meerbrancheondernemingen), 5, 6 (alleen voor ondernemingen van de schadeverzekeringsbranche, meerbrancheondernemingen en gespecialiseerde herverzekeringsondernemingen), 7, 8, 9 + 14 + 15 samengevoegd, 10 (vóór belastingen), 13, 16;
v) van de kenmerken bedoeld in artikel 63 van Richtlijn 91/674/EEG:
— voor ondernemingen van de levensverzekerings- en de schadeverzekeringsbranche en voor het
levensverzekerings- en het schadeverzekeringsbedrijf van meerbrancheondernemingen: geboekte
brutopremies directe verzekering naar (sub)categorie van de CPA (5-cijferniveau en de subcategorieën 66.03.21 en 66.03.22);
— voor ondernemingen van de schadeverzekeringsbranche en voor het schadeverzekeringsbedrijf
van meerbrancheondernemingen: brutokosten schaden directe verzekering, brutobedrijfskosten
directe verzekering en herverzekeringssaldo directe verzekering alle variabelen naar (sub)categorie
van de CPA (5-cijferniveau en de subcategorieën 66.03.21 en 66.03.22);
— voor ondernemingen van de levensverzekeringsbranche en voor het levensverzekeringsbedrijf van
meerbrancheondernemingen: geboekte brutopremies directe verzekering, ingedeeld als in punt II,
onder 1;
vi) van de kenmerken bedoeld in artikel 64 van Richtlijn 91/674/EEG, voor ondernemingen van de
levensverzekerings- en de schadeverzekeringsbranche, meerbrancheondernemingen en gespecialiseerde herverzekeringsondernemingen: provisies met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf
(met uitzondering van gespecialiseerde herverzekeringsondernemingen) en het totale bedrag aan
provisies;
vii) onderstaande aanvullende kenmerken:

Code

Titel

Betrokken
onderneming/
bedrijf

Structuurgegevens
11 11 0
11 11 1
11 11 2
11 11 3
11 11 5
11 41 0

Aantal ondernemingen
Aantal ondernemingen naar rechtsvorm
Aantal ondernemingen naar grootteklasse van de geboekte
brutopremies
Aantal ondernemingen naar grootteklasse van de bruto technische voorzieningen
Aantal ondernemingen naar land van vestiging van de moederonderneming
Totaal aantal bijkantoren in andere landen

(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)
(1)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)
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Titel

L 52/5

Betrokken
onderneming/
bedrijf

Boekhoudgegevens/technisch deel van de winst- en
verliesrekening
32 11 4

Geboekte brutopremies naar rechtsvorm

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Geboekte brutopremies directe verzekering naar land van vestiging van de moederonderneming

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Geboekte brutopremies voor geaccepteerde herverzekeringen
naar land van vestiging van de moederonderneming

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremies naar
land van vestiging van de moederonderneming

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Overige posten in de technische rekening, brutobedrag

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Herverzekeringssaldo

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Aandeel van herverzekeraars in het brutobedrag van de overige
posten in de technische rekening

(1, 2, 4, 5, 6)

Boekhoudgegevens niet-technisch deel van de winst- en
verliesrekening
32 19 0

Subtotaal II (nettosaldo van de technische rekening)

(3)

Aanvullende gegevens betreffende de winst- en verliesrekening
32 61 4

Externe uitgaven aan goederen en diensten

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Personeelskosten

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Interne en externe kosten schadebeheer

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Acquisitiekosten

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Beheerskosten

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Overige technische lasten (bruto)

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Lasten beleggingenbeheer

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Opbrengsten van deelnemingen

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Opbrengsten van terreinen en gebouwen

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Opbrengsten van andere beleggingen

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Winst verkregen uit realisatie van beleggingen

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Lasten in verband met het beheer van beleggingen, inclusief
rentelasten

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Waardecorrecties op beleggingen

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Verlies uit realisatie van beleggingen

(1, 2, 4, 5, 6)

Gegevens per product per (sub)categorie van de CPA
33 12 1

Aandeel van herverzekeraars in geboekte brutopremies direct
verzekeringsbedrijf (5-cijferniveau, subcategorieën 66.03.21,
66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Internationale activiteiten (geografische verdeling van de
geboekte contracten in het kader van het recht van vestiging)
34 31 1

Geboekte brutopremies direct verzekeringsbedrijf naar CPAcategorie (5-cijferniveau) en lidstaat

(1, 2, 5, 6)

Internationale activiteiten (geografische verdeling van de
geboekte contracten in het kader van het vrij verrichten
van diensten)
34 32 1

Geboekte directe brutopremies direct verzekeringsbedrijf naar
CPA-categorie (5-cijferniveau) en lidstaat

(1, 2, 5, 6)
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Betrokken
onderneming/
bedrijf

Titel

Gegevens over het personeelsbestand
16 11 0

Aantal werkzame personen

(1, 2, 3, 4)

Gegevens over de balans (activa/passiva)
36 30 0

Balans, totaal

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Brutobedrag van de voorziening voor te betalen schaden in het
directe verzekeringsbedrijf

(2, 6)

37 30 1

Netto technische voorzieningen, totaal

(1, 2, 3, 4)

4. Lijst B bevat de volgende informatie:
i) van de kenmerken genoemd in artikel 34, punt I, van Richtlijn 91/674/EEG, voor ondernemingen
van de schadeverzekeringsbranche en gespecialiseerde herverzekeringsondernemingen en voor het
schadeverzekeringsbedrijf van meerbrancheondernemingen: posten 3, 5, 6, 8;
ii) van de kenmerken genoemd in artikel 34, punt II, van Richtlijn 91/674/EEG, voor ondernemingen
van de levensverzekeringsbranche en van het levensverzekeringsbedrijf van meerbrancheondernemingen: posten 4, 6 b), 7, 11;
iii) van de kenmerken genoemd in artikel 63 van Richtlijn 91/674/EEG, voor ondernemingen van de
levensverzekerings- en de schadeverzekeringsbranche en voor het levensverzekerings- en het schadeverzekeringsbedrijf van meerbrancheondernemingen: geografische verdeling van de geboekte brutopremies direct verzekeringsbedrijf in de lidstaat waar het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd, andere lidstaten, andere EER-landen, Zwitserland, de Verenigde Staten, Japan en andere derde
landen;
iv) onderstaande aanvullende kenmerken:

Code

Titel

Betrokken
onderneming/
bedrijf

Boekhoudgegevens/technisch deel van de
winst- en verliesrekening
32 13 2

Brutobetalingen aan schaden in het lopende boekjaar

(2, 4, 6)

Internationale activiteiten (algemeen)
34 12 0

Geografische verdeling van de geboekte brutopremies voor geaccepteerde herverzekeringen

(1, 2, 4, 5, 6)

34 13 0

Geografische verdeling van het aandeel van herverzekeraars in geboekte brutopremies

(1, 2, 4, 5, 6)

Gegevens over de balans (activa/passiva)
36 11 2

Terreinen en gebouwen (actuele waarde)

(1, 2, 3, 4)

36 12 3

Beleggingen in verbonden ondernemingen en
deelnemingen (actuele waarde)

(1, 2, 3, 4)

36 13 8

Overige financiële beleggingen (actuele waarde)

(1, 2, 3, 4)

36 21 0

Beleggingen waarvan verzekeringsnemers (levensverzekering) het risico dragen — terreinen en
gebouwen

(1, 3)

36 22 0

Beleggingen waarvan verzekeringsnemers (levensverzekering) het risico dragen — overige financiële
beleggingen

(1, 3)

37 10 1

Totaal eigen vermogen, ingedeeld naar rechtsvorm

(1, 2, 3, 4)

37 33 3

Brutobedrag van de voorziening voor te betalen
schaden, in verband met het directe verzekeringsbedrijf, naar (sub)categorie van de CPA
(5-cijferniveau) en de subcategorieën 66.03.21,
66.03.22

(2, 6)

Opmerkingen
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Code

Betrokken
onderneming/
bedrijf

Titel

L 52/7

Opmerkingen

Overige gegevens
39 10 0

39 20 0

39 30 0

39 40 0

39 50 0

Aantal uitstaande contracten aan het eind van het
boekjaar, in verband met het directe verzekeringsbedrijf, voor alle individuele levensverzekeringscontracten en voor de volgende subcategorieën van
de CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 en 66.03.5
Aantal verzekerde personen aan het eind van het
boekjaar, in verband met het directe verzekeringsbedrijf, voor alle collectieve levensverzekeringscontracten, voor de volgende subcategorie van de
CPA: 66.03.1
Aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het
boekjaar, in verband met het directe verzekeringsbedrijf, voor de volgende subcategorie van de CPA:
66.03.2
Bruto verzekerd bedrag aan het eind van het boekjaar, in verband met het directe verzekeringsbedrijf, voor de volgende subcategorieën van de CPA:
66.01.1 en 66.01.4
Aantal ontvangen schadeclaims gedurende het
boekjaar, in verband met het directe verzekeringsbedrijf, voor de volgende subcategorie van de CPA:
66.03.2

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(2, 6)

Facultatief

(1, 5)

Facultatief

(2, 6)

Facultatief

Sectie 5
Eerste referentiejaar
De eerste referentiejaren waarvoor jaarstatistieken worden opgesteld, zijn het kalenderjaar 1996 voor de
kenmerken en statistieken van lijst A en het kalenderjaar 2000 voor de kenmerken en statistieken van lijst B.
Sectie 6
Productie van de resultaten
De resultaten worden uitgesplitst op het NACE Rev. 1-niveau met vier cijfers (klassen).
Sectie 7
Toezending van de resultaten
De resultaten voor de in sectie 3 bedoelde ondernemingen, met uitzondering van de gespecialiseerde herverzekeringsondernemingen, worden toegezonden binnen een termijn van twaalf maanden, gerekend vanaf het
einde van het referentiejaar; voor de gespecialiseerde herverzekeringsondernemingen worden de resultaten
toegezonden binnen een termijn van 18 maanden, gerekend vanaf het einde van de referentieperiode.
Sectie 8
Comité voor het verzekeringswezen
De Commissie licht het bij Richtlijn 91/675/EEG (1) ingestelde Comité voor het verzekeringswezen in over
de praktische uitvoering van deze module en over alle maatregelen voor aanpassingen aan economische en
technische ontwikkelingen inzake de verzameling en statistische bewerking van de gegevens en de
verwerking en de toezending van de resultaten, waartoe overeenkomstig artikel 13 van deze verordening
wordt besloten.
Sectie 9
Overgangsperiode
Wat deze gedetailleerde module betreft, geldt een overgangsperiode van maximaal drie jaar, gerekend vanaf
het begin van het eerste referentiejaar voor de opstelling van elk van de in sectie 5 genoemde statistieken.”.

(1) PB L 374 van 31. 12. 1991, blz. 32.
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VERORDENING (EG) Nr. 411/98 VAN DE RAAD
van 16 februari 1998
tot vaststelling van aanvullende normen betreffende de bescherming van dieren
voor wegvoertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van dieren bij reizen
van meer dan acht uur
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Richtlijn 91/628/EEG van de Raad van 19
november 1991 inzake de bescherming van dieren tijdens
het vervoer (1), inzonderheid op artikel 13, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende dat krachtens artikel 5, lid A, punt 1, onder
c), van Richtlijn 91/628/EEG de eisen moeten worden
vastgesteld die gelden voor vervoermiddelen waarmee de
communautaire eisen inzake het welzijn van dieren, en
met name de overeenkomstig artikel 13, lid 1, vast te
stellen eisen kunnen worden nageleefd;
Overwegende dat er voor het in deze verordening
bedoelde vervoer aanvullende normen moeten worden
vastgesteld, naast die welke zijn opgenomen in hoofdstuk
VII, punt 3, van de bijlage bij Richtlijn 91/628/EEG, voor
vervoermiddelen die worden gebruikt voor het vervoer
van als huisdier gehouden eenhoevigen, runderen,
schapen, geiten en varkens bij reizen van meer dan acht
uur;
Overwegende dat dieren van de betrokken soorten
meestal worden vervoerd met wegvoertuigen; dat het
daarom dienstig is, in een eerste fase de aanvullende
normen vast te stellen waaraan wegvoertuigen moeten
voldoen om te mogen worden gebruikt voor het vervoer
van dieren van de betrokken soorten bij reizen van meer
dan acht uur;
Overwegende evenwel dat deze aanvullende normen
waaraan wegvoertuigen moeten voldoen, worden opgesteld los van de maatregelen die mogelijk later worden
aangenomen betreffende extra normen voor het vervoer
van dieren met andere vervoermiddelen, in het bijzonder
per trein en per schip; dat in afwachting van de aanneming van dergelijke toekomstige maatregelen het
bepaalde in punt 3 van hoofdstuk VII van de bijlage bij
Richtlijn 91/628/EEG van toepassing blijft op het vervoer
van dieren met andere vervoermiddelen;
Overwegende dat, om het welzijn van de betrokken
dieren te garanderen, de aanvullende normen bepaalde
specifieke verplichtingen moeten bevatten ten aanzien
(1) PB L 340 van 11. 12. 1991, blz. 17. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/29/EG (PB L 148 van 30. 6. 1995, blz.
52).

van, met name, de toegang tot het vervoermiddel, de
scheiding van de dieren door verplaatsbare schotten,
alsmede de voorzieningen voor het voederen en drenken
van de dieren en een adequate ventilatie die gebaseerd is
op een systeem van gedwongen ventilatie dan wel op een
systeem waarbij de vastgestelde temperatuurmarge in acht
wordt genomen;
Overwegende dat de keuze van een van beide systemen
geen afbreuk mag doen aan het beginsel van het vrije
verkeer van de dieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wanneer de in hoofdstuk VII, punt 2, van de bijlage bij
Richtlijn 91/628/EEG vastgestelde reistijd acht uur overschrijdt, moeten de wegvoertuigen die worden gebruikt
voor het vervoer van als huisdier gehouden eenhoevigen,
runderen, schapen, geiten en varkens in de Gemeenschap, voldoen aan de in de bijlage bij deze verordening
opgenomen aanvullende eisen.

Artikel 2
Uiterlijk op 31 december 2003 legt de Commissie aan de
Raad een op basis van een advies van het Wetenschappelijk Veterinair Comité opgesteld verslag voor over de
uitvoering van deze verordening, meer bepaald over de
toepassing van de verschillende ventilatiesystemen, vergezeld van eventuele passende voorstellen waarin met de
conclusies van dat verslag rekening wordt gehouden.
Uiterlijk zes maanden na de indiening van deze voorstellen besluit de Raad met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 1 juli 1999.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 februari 1998.
Voor de Raad
De Voorzitter
J. CUNNINGHAM
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BIJLAGE

AANVULLENDE NORMEN VOOR WEGVOERTUIGEN DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR
HET VERVOER VAN DIEREN BIJ REIZEN VAN MEER DAN ACHT UUR
1.

STROOISEL
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk I.A, punt 5, tweede zin, van de bijlage bij Richtlijn 91/
628/EEG moeten de dieren beschikken over een adequaat strooisel:
a) dat comfortabel is en waarvan de hoeveelheid kan variëren al naar gelang van:
— de vervoerde diersoorten en het aantal vervoerde dieren;
— de reistijd;
— de weersomstandigheden;
b) dat een adequate absorptie en afvoer van de uitwerpselen garandeert.

2.

VOEDER
Wanneer de dieren, met inachtneming van de soorten en categorieën alsmede de reistijden als vermeld
in hoofdstuk VII, punt 4, van de bijlage bij Richtlijn 91/628/EEG, tijdens het vervoer moeten worden
gevoederd, gelden de volgende voorschriften:
a) het voor het vervoer gebruikte voertuig moet een voldoende hoeveelheid geschikt voeder meevoeren
om de dieren tijdens de reis naar behoefte te kunnen voederen;
b) tijdens de reis moet het voeder worden afgeschermd voor slechte weersomstandigheden en voor
verontreinigende substanties zoals met name stof, brandstof, uitlaatgassen en de uitwerpselen van de
dieren;
c) wanneer voor het voederen van de dieren gebruik moet worden gemaakt van speciale voorzieningen
(met name troggen, bakken of andere passende voorzieningen voor de verdeling van voeder),
moeten die voorzieningen in het voertuig worden vervoerd, geschikt zijn voor het beoogde doel,
vóór en na elk gebruik worden gereinigd en na elke reis worden ontsmet;
d) wanneer dergelijke voedervoorzieningen worden gebruikt moeten ze zo ontworpen zijn dat ze niet
kunnen leiden tot verwondingen bij de dieren en zonodig aan een specifiek deel van het voertuig
kunnen worden bevestigd, om te voorkomen dat ze worden omgestoten. Wanneer het voertuig rijdt
en de voorzieningen niet worden gebruikt, moeten ze worden bewaard in een van de dieren
gescheiden ruimte van het voertuig.

3.

TOEGANG
De voor het vervoer gebruikte voertuigen moeten zodanig zijn uitgerust dat alle vervoerde dieren steeds
direct kunnen worden bereikt, teneinde ze te inspecteren en ze de nodige verzorging te geven, met
name ze te voederen en te drenken.

4.

VENTILATIE
Het voertuig moet uitgerust zijn met een adequaat ventilatiesysteem, zodat de voorwaarden voor het
welzijn van de vervoerde dieren permanent worden gegarandeerd, waarbij met name rekening wordt
gehouden met de volgende criteria:
— het geplande traject en de reistijd;
— het ontwerp van het gebruikte voertuig (open of gesloten);
— de binnen- en buitentemperatuur als gevolg van de weersomstandigheden die zich tijdens de
geplande reis kunnen voordoen;
— de specifieke fysiologische behoeften van de vervoerde diersoorten;
— de in hoofdstuk VI van de bijlage bij Richtlijn 91/628/EEG voorgeschreven beladingsdichtheid en
de vrije ruimte boven de dieren.
Daarnaast moet dit systeem zodanig ontworpen zijn dat:
— het steeds kan worden gebruikt wanneer de dieren zich in het voertuig bevinden, ongeacht of het
voertuig stilstaat dan wel in beweging is,
— een doeltreffende verseluchtcirculatie verzekerd is.
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Daartoe moeten de vervoerders voorzien in:
— hetzij een systeem van gedwongen ventilatie waarvan de nadere voorschriften, na raadpleging van
het Wetenschappelijk Veterinair Comité, moeten worden bepaald volgens de procedure van artikel
17 van Richtlijn 91/628/EEG;
— hetzij een ventilatiesysteem waarbij wordt gegarandeerd dat voor alle dieren in het voertuig een
temperatuurmarge tussen 5 °C en 30 °C in stand wordt gehouden, met een tolerantie van + 5°C
afhankelijk van de buitentemperatuur. Dit systeem moet bovendien uitgerust zijn met een passende
controlevoorziening.
De keuze van een van beide systemen mag geen afbreuk doen aan het beginsel van het vrije verkeer
van de dieren.
5.

SCHOTTEN

5.1.

Het voertuig moet voorzien zijn van schotten om aparte compartimenten te kunnen vormen.

5.1.1. De schotten moeten zodanig zijn uitgevoerd dat zij in verschillende standen kunenn worden geplaatst,
zodat de grootte van het compartiment kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van de
dieren, en aan categorie, grootte en aantal van de dieren.
6.

DRENKVOORZIENINGEN

6.1.

Het voertuig moet beschikken over een inrichting die tijdens haltes op een waterleiding kan worden
aangesloten.

6.1.1. Het voertuig moet uitgerust zijn met vaste of verplaatsbare op de diverse diersoorten afgestemde
drenkvoorzieningen zoals bijvoorbeeld troggen, kommen of nippels om de dieren aan boord van het
voertuig te drenken. Deze voorzieningen moeten zodanig zijn ontworpen dat de dieren zich niet
kunnen verwonden.
6.2.

Bij vervoer van varkens moeten de voertuigen, onverminderd de voorschriften van de punten 6.1 en
6.1.1, afhankelijk van hun laadcapaciteit en rekening houdend met het aantal vervoerde dieren en het
beoogde aantal rijperiodes tijdens de reis, voorzien zijn van een of meer voldoende grote watertanks om
de dieren tijdens de reis volgens hun behoeften te kunnen drenken.
Deze tanks moeten zodanig zijn ontworpen dat ze na elke reis kunnen worden geleegd en gereinigd,
en moeten voorzien zijn van een systeem om het peil daarin te controleren, zodat zij tijdens de reis op
elk dienstig moment kunnen worden bijgevuld. In de compartimenten moeten de tanks aangesloten
zijn op een drenkvoorziening die altijd bedrijfsklaar is, zodat de varkens steeds toegang tot het water
hebben. Tegelijk met deze drenkvoorziening mag daarenboven een systeem voor bevochtiging van de
varkens, zoals verneveling worden gebruikt.
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VERORDENING (EG) Nr. 412/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 1998
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de
invoerpr¶zen van bepaalde soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de
Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en
fruit (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2375/96 (2), en met name op artikel 4, lid 1,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 150/95 (4),
en met name op artikel 3, lid 3,
Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 3223/94 op
grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het
kader van de Uruguay-Ronde de criteria zĳn vastgesteld
aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en

de periodes die in de bĳlage bĳ die verordening zĳn
vermeld, de forfaitaire waarden bĳ invoer uit derde
landen vaststelt;
Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria
de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld
op de in de bĳlage bĳ deze verordening vermelde
niveaus,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
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 verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 februari 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(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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BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 20 februari 1998 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerpr¶zen van bepaalde soorten groenten en
fruit
(in ecu/100 kg)

(in ecu/100 kg)
GN-code

0702 00 00

0707 00 05

0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30,
0805 10 50

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

Code derde
landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

204
212
999
052
053
068
999
220
999
052
204
999

49,1
106,3
77,7
135,8
168,5
108,0
137,4
159,1
159,1
146,0
131,1
138,6

052
204
212
220
600
624
999
204
999

53,3
36,6
39,4
45,9
56,1
48,5
46,6
77,4
77,4

052
204
600

58,5
71,6
75,0

GN-code

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50,
0808 10 90

0808 20 50

Code derde
landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

624
662
999
052
204
400
600
999

71,6
41,0
63,5
43,2
53,5
53,3
78,0
57,0

060
064
388
400
404
528
720
728
999
064
388
400
512
528
999

52,6
42,6
107,9
93,6
86,6
111,5
79,8
82,0
82,1
97,4
93,0
114,5
67,7
120,5
98,6

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2317/97 van de Commissie (PB L 321 van 22. 11. 1997, blz. 19). De code „999” staat voor „andere
oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 413/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 1998
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,

ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij
uitvoer;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

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;

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (1), gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 192/98 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2097/97 van
de Commissie (3) een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst is opengesteld;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 299/95 (5), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende 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 inschrijver(s) wiens (wier) offerte

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

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
16 tot en met 19 februari 1998 ingediende offertes vastgesteld op 318,00 ecu per ton.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 februari 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30. 12. 1995, blz. 18.
20 van 27. 1. 1998, blz. 16.
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. 414/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 1998
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,

ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij
uitvoer;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

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;

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (1), gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 192/98 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2098/97 van
de Commissie (3) een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst is opengesteld;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 299/95 (5), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende 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 inschrijver(s) wiens (wier) offerte

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
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 16 tot en met 19 februari
1998 ingediende offertes vastgesteld op 89,00 ecu per ton.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 februari 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30. 12. 1995, blz. 18.
20 van 27. 1. 1998, blz. 16.
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. 415/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 1998
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,

ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij
uitvoer;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

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;

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (1), gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 192/98 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2095/97 van
de Commissie (3) een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst is opengesteld;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 299/95 (5), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende 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 inschrijver(s) wiens (wier) offerte

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
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. 2095/
97 bedoelde inschrijving wordt op grond van de van 16
tot en met 19 februari 1998 ingediende offertes vastgesteld op 105,00 ecu per ton.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 februari 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30. 12. 1995, blz. 18.
20 van 27. 1. 1998, blz. 16.
292 van 25. 10. 1997, blz. 16.
61 van 7. 3. 1975, blz. 25.
35 van 15. 2. 1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 416/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 1998
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,

ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij
uitvoer;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

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;

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (1), gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 192/98 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2096/97 van
de Commissie (3) een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst is opengesteld;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 299/95 (5), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende 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 inschrijver(s) wiens (wier) offerte

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
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 16
tot en met 19 februari 1998 ingediende offertes vastgesteld op 95,00 ecu per ton.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 februari 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30. 12. 1995, blz. 18.
20 van 27. 1. 1998, blz. 16.
292 van 25. 10. 1997, blz. 19.
61 van 7. 3. 1975, blz. 25.
35 van 15. 2. 1995, blz. 8.

L 52/18

¬ NL ¬

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

21. 2. 98

VERORDENING (EG) Nr. 417/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 1998
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 429/90 betreffende de toekenning, via
openbare inschrijving, van steun voor boterconcentraat voor rechtstreekse
consumptie in de Gemeenschap
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1587/96 (2), en
met name op artikel 7 bis, lid 3,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 429/90 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1802/95 (4), is voorzien in de toekenning, via
openbare inschrijving, van steun — die bij Verordening
(EG) nr. 19/98 van de Commissie (5) is geschorst — voor
boterconcentraat dat is verkregen uit boter of room,
afkomstig van de markt, en dat is bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap; dat voor de
toekenning van steun als voorwaarde is gesteld dat de
vervaardiging van het boterconcentraat, de toevoeging van
verklikstof en de verpakking geschieden binnen negentig
dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de uiterste termijn
voor het indienen van de offertes afloopt;
Overwegende dat de vaststelling van het maximale steunbedrag in het kader van de 180e openbare inschrijving,
waarvoor de uiterste datum voor indiening van de offertes
9 december 1997 was, is uitgesteld; dat dit besluit pas op

9 januari 1998 aan de lidstaten is medegedeeld; dat de
termijn voor de vervaardiging van de betrokken hoeveelheden boterconcentraat derhalve dient te worden verlengd
tot 31 maart 1998;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 429/90
wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Voor de hoeveelheden boterconcentraat waarvoor de
toewijzing heeft plaatsgehad in het kader van de 180e
openbare inschrijving waarvan de uiterste termijn voor
indiening van de offertes 9 december 1997 was, wordt
als in het eerste streepje bedoelde datum echter 31
maart 1998 vastgesteld.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

148 van 28. 6. 1968, blz. 13.
206 van 16. 8. 1996, blz. 21.
45 van 21. 2. 1990, blz. 8.
174 van 26. 7. 1995, blz. 27.
4 van 8. 1. 1998, blz. 39.
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VERORDENING (EG) Nr. 418/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 1998
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 454/95 houdende uitvoeringsbepalingen
van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1587/96 (2) van de Commissie, en met name op artikel 6,
lid 6, en de artikelen 28 en 30,
Overwegende dat in artikel 12, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 454/95 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 895/96 (4), de periode waarin de
inslag mag plaatsvinden is vastgesteld; dat het gezien de
marktsituatie voor boter verantwoord is de begindatum
van inslag te verschuiven van 15 maart naar 1 april;

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

Artikel 1
In artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 454/95
wordt de datum „15 maart” vervangen door „1 april”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing op de producten waarvoor na haar
inwerkingtreding een contract voor particuliere opslag
wordt gesloten.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

148 van 28.
206 van 16.
46 van 1. 3.
121 van 21.

6. 1968, blz. 13.
8. 1996, blz. 21.
1995, blz. 1.
5. 1996, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 419/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 1998
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 454/95 houdende uitvoeringsbepalingen
van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room en van
Verordening (EG) nr. 322/96 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de openbare
opslag van mageremelkpoeder
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1587/96 (2), en
met name op artikel 6, lid 6, en artikel 7, lid 5,
Overwegende dat in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 454/95 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 418/98 (4), de opslagkosten zijn vastgesteld die de verkoper moet terugbetalen wanneer de
voor interventie aangeboden boter niet aan de in artikel 2
van die verordening bedoelde eisen voldoet; dat deze
bedragen, om ze af te stemmen op die welke het interventiebureau moet crediteren aan het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), berekend
moeten worden overeenkomstig Verordening (EEG) nr.
3597/90 van de Commissie van 12 december 1990 inzake
boekingsregels voor aankoop, opslag en verkoop van landbouwproducten door de interventiebureaus (5), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1392/97 (6);
Overwegende dat in artikel 4, lid 6, van Verordening (EG)
nr. 322/96 van de Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 94/97 (8), wat de opslag- en financieringskosten betreft die de verkoper moet terugbetalen
wanneer het aangeboden melkpoeder niet aan de eisen

van artikel 1, lid 1, van die verordening voldoet, verwezen
wordt naar artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
3597/90; dat de in dit verband niet terzake zijnde vermelding „financieringskosten” geschrapt moet worden;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 5, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr.
454/95 en artikel 4, lid 6, tweede alinea, van Verordening
(EG) nr. 322/96 worden vervangen door:
„De te betalen opslagkosten zijn de kosten die het
interventiebureau overeenkomstig artikel 7, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 3597/90 van de Commissie aan
het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, moet crediteren.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

PB L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.
PB L 206 van 16. 8. 1996, blz. 21.
PB L 46 van 1. 3. 1995, blz. 1.
Zie bladzijde 19 van dit Publicatieblad.
PB L 350 van 14. 12. 1990, blz. 43.
PB L 190 van 19. 7. 1997, blz. 22.
PB L 45 van 23. 2. 1996, blz. 5.
PB L 19 van 22. 1. 1997, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 420/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 1998
houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1756/93 tot vaststelling van de
voor de sector melk en zuivelproducten toe te passen ontstaansfeiten voor de
landbouwomrekeningskoers
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 150/95 (2), en
met name op artikel 6, lid 2,
Overwegende dat in deel B van de bijlage van Verordening (EEG) nr. 1756/93 van de Commissie (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 569/96 (4), de
ontstaansfeiten zijn vastgesteld die gelden in het kader
van Verordening (EEG) nr. 570/88 van de Commissie van
16 februari 1988 betreffende de verkoop tegen verlaagde
prijs van boter en de toekenning van steun voor boter en
boterconcentraat bestemd voor de vervaardiging van
banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
531/96 (6); dat deze laatste verordening is ingetrokken en
vervangen door Verordening (EG) nr. 2571/97 van de
Commissie (7), waarbij bovendien de mogelijkheid is
geopend om in het kader van de betrokken steunregeling
room zonder verklikstoffen te gebruiken; dat Verordening
(EEG) nr. 1756/93 dient te worden gewijzigd om rekening
te houden met de bovenbedoelde wijzigingen;

Overwegende dat in deel D van de bijlage van Verordening (EEG) nr. 1756/93 de ontstaansfeiten zijn vastgesteld
die gelden voor de door de verkoper te vergoeden opslagkosten in geval van voor openbare interventie aangeboden
boter of mageremelkpoeder die of dat niet voldoet aan de
eisen die zijn vastgesteld in, respectievelijk, artikel 2 van
Verordening (EG) nr. 454/95 van de Commissie van 28
februari 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van de
interventiemaatregelen op de markt voor boter en
room (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
419/98 (9), en artikel 1 van Verordening (EG) nr. 322/96
van de Commissie van 22 februari 1996 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de openbare opslag van mageremelkpoeder (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 419/98; dat voor de vaststelling van die opslagkosten
wordt verwezen naar artikel 7, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 3597/90 van 12 december 1990 inzake boekingsregels voor aankoop, opslag en verkoop van landbouwproducten door de interventiebureaus (11), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1392/97 (12); dat
terwille van de coherentie de bovenbedoelde onstaansfeiten dienen te worden vervangen door een verwijzing
naar het ontstaansfeit als bedoeld in artikel 7, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 3597/90;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage van Verordening (EEG) nr. 1756/93 wordt als volgt gewijzigd:
1. In deel B.II wordt punt 6 vervangen door:
Verordening

„6. (EG) nr. 2571/97

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L
L

387 van 31. 12. 1992, blz. 1.
22 van 31. 1. 1995, blz. 1.
161 van 2. 7. 1993, blz. 48.
80 van 30. 3. 1996, blz. 48.
55 van 1. 3. 1988, blz. 31.
78 van 28. 3. 1996, blz. 13.
350 van 20. 12. 1997, blz. 3.

Betrokken bedrag

Toe te passen
landbouwomrekeningskoers

In artikel 16, lid 2, onder d), Op de dag van betaling geldende
bedoelde geboden prijs die in het landbouwomrekeningskoers”
kader van de inschrijvingen is
aanvaard.

(8) PB L 46 van 1. 3. 1995, blz. 1.
(9) Zie bladzijde 20 van dit Publicatieblad.
(10) PB L 45 van 23. 2. 1996, blz. 5.
(11) PB L 350 van 14. 12. 1990, blz. 43.
(12) PB L 190 van 19. 7. 1997, blz. 22.
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2. In deel B.III wordt punt 4 vervangen door:

Verordening

„4. (EG) nr. 2571/97

Betrokken bedrag

A. In artikel 16, lid 3, onder d),
bedoeld steunbedrag dat in
het kader van de inschrijvingen is aanvaard

Toe te passen
landbouwomrekeningskoers

i) Landbouwomrekeningskoers die
geldt op de eerste dag van de
maand warin de in artikel 6, lid
1,
bedoelde
verklikstoffen
worden bijgemengd
ii) Landbouwomrekeningskoers die
geldt op de eerste dag van de
maand waarin het boterconcentraat wordt vervaardigd overeenkomstig artikel 22, lid 3, onder
b), punt i)
iii) Landbouwomrekeningskoers die
geldt op de eerste dag van de
maand waarin de boter zonder
verklikstoffen wordt bijgemengd
in de in artikel 8 bedoelde
tussenproducten of in de in
artikel 4, lid 1, bedoelde eindproducten
iv) Landbouwomrekeningskoers die
geldt op de eerste dag van de
maand waarin de room zonder
verklikstoffen wordt bijgemengd
in de in artikel 4, lid 1, onder
formule B, bedoelde eindproducten
Als evenwel de in artikel 11 vastgestelde termijn wordt overschreden,
moet de landbouwomrekeningskoers
worden toegepast die geldt op de
eerste dag van de maand waarin die
termijn afloopt

B. In artikel 22, lid 4, derde
alinea,
bedoeld
bedrag
waarmee de steun wordt
verlaagd

Landbouwomrekeningskoers
die
geldt op de eerste dag van de maand
waarin de in artikel 11 bedoelde
termijn afloopt”

3. In deel D, punt 2, worden onder A de woorden „Landbouwomrekeningskoers die geldt
op de dag van overname in de zin van artikel 5, lid 1” vervangen door „Landbouwomrekeningskoers als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder a) en b), van Verordening (EEG) nr.
3597/90”.
4. In deel D, punt 3, worden onder A de woorden „Op de dag van de overname van de
betrokken goederen geldende landbouwomrekeningskoers” vervangen door „Landbouwomrekeningskoers als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder a) en b), van Verordening
(EEG) nr. 3597/90”.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
De punten 1 en 2 van artikel 1 zijn evenwel van toepassing voor de inschrijvingen waarvoor de termijn voor de indiening van de offertes na 1 januari 1998 is verstreken.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

L 52/23
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VERORDENING (EG) Nr. 421/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 1998
houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van het steunvoorschot
voor citroenen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2202/96 van de Raad van
28 oktober 1996 tot invoering van een steunregeling voor
telers van bepaalde citrussoorten (1) en met name op
artikel 6,
Overwegende dat in artikel 14, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 1169/97 van de Commissie van 26 juni 1997 (2)
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 2202/96 van de Raad tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten, is bepaald dat
de telersvereniging, voor sinaasappelen, mandarijnen,
clementines, satsuma’s en citroenen, die voor verwerking
worden geleverd in het kader van contracten, per product
en per leveringsperiode een steunvoorschotaanvraag mag
indienen; dat in artikel 14, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1169/97 is bepaald dat wanneer een kans bestaat dat
de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2202/96
bedoelde verwerkingsdrempels worden overschreden, het
percentage van 70 % kan worden verminderd;
Overwegende dat de lidstaten in het kader van artikel 22,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 1169/97 kennis hebben
gegeven van de hoeveelheden waarvoor contracten zijn
gesloten, uitgesplitst naar de leveringsperiodes voor
citroenen voor het verkoopseizoen 1997/1998; dat, op
grond van die gegevens en van de in de verkoopseizoenen 1995/1996 en 1996/1997 met steun verwerkte

hoeveelheden, de kans bestaat dat de verwerkingsdrempel
voor deze producten wordt overschreden; dat bijgevolg
het steunvoorschot voor het verkoopseizoen 1997/1998
verlaagd moet worden;
Overwegende dat volgens artikel 23, lid 2, onder c), van
voornoemde verordening het steunvoorschot voor
citroenen niet mag worden overgemaakt voor 1 maart
1998 en dat deze datum moet gelden als begindatum
voor de toepassing van deze verordening;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het in artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1169/97
bedoelde steunvoorschot wordt voor het verkoopseizoen
1997/1998 vastgesteld op 43 % van de in de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 2202/96 voor citroenen vastgestelde
steunbedragen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 maart 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21. 11. 1996, blz. 49.
(2) PB L 169 van 27. 6. 1997, blz. 15.
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VERORDENING (EG) Nr. 422/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 1998
tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

restituties bij uitvoer in de zin als vermeld in de bijlage
van deze verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 192/98 (2), inzonderheid op artikel
13, lid 3,
Overwegende dat de bij uitvoer van rijst en breukrijst toe
te passen restituties zijn vastgesteld bij Verordening (EG)
nr. 408/98 van de Commissie (3);
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EG) nr. 408/98 genoemde voorschriften en uitvoeringsbepalingen op de gegevens, waarover de Commissie thans
beschikt, leidt tot een wijziging van de thans geldende

Artikel 1
De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 3072/95 bedoelde producten in oorspronkelijke toestand, met uitzondering van de in lid 1, onder
c), van dat artikel genoemde producten, vastgesteld in de
bijlage van Verordening (EG) nr. 408/98, worden in overeenstemming met de in de bijlage van deze verordening
opgenomen bedragen gewijzigd.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 februari 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30. 12. 1995, blz. 18.
(2) PB L 20 van 27. 1. 1998, blz. 16.
(3) PB L 50 van 20. 2. 1998, blz. 36.
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BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 20 februari 1998 tot wijziging van de restituties b¶
uitvoer voor r¶st en breukr¶st
(in ecu / ton)

(in ecu / ton)
Productcode

Bestemming (1)

Bedrag
van de restituties

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

01
01
01

01
01
01

01
01
01

01
01
01

01
02
03
04
01
04
01
02
03
04
01
04
01
02
03
04


































1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

Productcode

Bestemming (1)

Bedrag
van de restituties

1006 30 65 9900

01
04




1006 30 67 9100

05



1006 30 67 9900





1006 30 92 9100

01
02
03
04






1006 30 92 9900

01
04






1006 30 94 9100

01
02
03
04






1006 30 94 9900

01
04






1006 30 96 9100

01
02
03
04






1006 30 96 9900

01
04






1006 30 98 9100

05



1006 30 98 9900





1006 40 00 9000





(1) De bestemmingen zĳn de volgende:
01 Liechtenstein, Zwitserland en het gebied van de gemeenten Livigno en Campione d’Italia,
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 de in artikel 34 van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie bedoelde bestemmingen,
05 Ceuta en Melilla.

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. 423/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 1998
inzake de levering van zuivelproducten als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van
27 juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het
beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter
ondersteuning van de voedselzekerheid (1), en met name
op artikel 24, lid 1, onder b),
Overwegende dat bij deze verordening de lijst van de
landen en organisaties die in aanmerking komen voor
Gemeenschapssteun, en de algemene criteria voor het
vervoer van de voedselhulp na het fob-stadium zijn vastgesteld;

van als communautaire voedselhulp te leveren producten (2); dat met name de leveringstermijnen en
-voorwaarden om de aan de levering verbonden kosten te
bepalen, dienen te worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In het kader van de communautaire voedselhulp worden
in de Gemeenschap zuivelproducten beschikbaar gesteld
voor levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden
met inachtneming van Verordening (EG) nr. 2519/97 en
de in de bijlage vermelde voorwaarden.

Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedselhulp, aan bepaalde begunstigden melkpoeder heeft toegewezen;

De inschrijver wordt geacht kennis te hebben genomen
van alle geldende algemene en bijzondere voorwaarden.
Elk ander in zijn offerte gemaakte beding of voorbehoud
is nietig.

Overwegende dat dit product moet worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2519/97
van de Commissie van 16 december 1997 tot vaststelling
van algemene voorschriften op grond van Verordening
(EG) nr. 1292/96 van de Raad voor de beschikbaarstelling

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 166 van 5. 7. 1996, blz. 1.

(2) PB L 346 van 17. 12. 1997, blz. 23.
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BIJLAGE
PARTIJ A

1. Actie nr.: 614/96 (A1); 615/96 (A2); 616/96 (A3)
2. Begunstigde (2): Euronaid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland (tel.: (31-70) 33 05 757; telefax:
36 41 701; telex: 30960 EURON NL)
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen
4. Land van bestemming: A1: Mozambique; A2 + A3: Madagaskar
5. Beschikbaar te stellen product: gevitamineerde mageremelkpoeder
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 150
7. Aantal partijen: 1 in 3 delen (A1: 45 ton; A2: 60 ton; A3: 45 ton)
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5): zie PB C 114 van 29. 4. 1991, blz. 1 (I.B.1)
9. Verpakking (7): zie PB C 267 van 13. 9. 1996, blz. 1 (6.3 A en B.2)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29. 4. 1991, blz. 1 (I.B.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: A1: Portugees; A2 + A3: Frans
— Bijkomende opschriften: —
11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
De vervaardiging van de mageremelkpoeder en de bijvoeging van vitaminen moeten worden uitgevoerd
na de toekenning van de levering
12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco laadhaven
13. Alternatief leveringsstadium: —
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: —
16. Plaats van bestemming: —
— Doorgangshaven of transitpakhuis: —
— Vervoerroute over land: —
17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium:
— Eerste termijn: 30. 3 — 19. 4. 1998
— Tweede termijn: 13. 4 — 3. 5. 1998
18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium:
— Eerste termijn: —
— Tweede termijn: —
19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd):
— Eerste termijn: 9. 3. 1998
— Tweede termijn: 23. 3. 1998
20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 20 ECU/ton
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden (1): Afdeling Voedselhulp,
ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel
Alleen op nummer: telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04
22. Uitvoerrestitutie (4): restitutie toepasselijk op 16. 2. 1998, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 221/98
van de Commissie (PB L 23 van 30. 1. 1998, blz. 3)

21. 2. 98

21. 2. 98

¬ NL ¬

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Voetnoten
(1) Aanvullende informatie: André Debongnie (tel.: (32-2) 295 14 65) of Torben Vestergaard (tel.: (32-2)
299 30 50).
(2) De leverancier neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde of met zijn vertegenwoordiger
om na te gaan welke documenten voor verzending zijn vereist.
(3) De leverancier bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt
verklaard dat voor het te leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet zijn
overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131
worden vermeld.
(4) Verordening (EG) nr. 259/98 van de Commissie (PB L 25 van 31. 1. 1998, blz. 39) is van toepassing voor
de restitutie bij uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is
vermeld in punt 22 van deze bijlage.
(5) De leverancier legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering de volgende
bescheiden voor:
— een door een officiële instantie afgegeven gezondheidscertificaat waarin wordt verklaard dat het
product is verwerkt onder uitstekende hygiënische omstandigheden die door gekwalificeerd technisch
personeel worden gecontroleerd. Dit certificaat bevat de gegevens over de temperatuur en de duur van
de pasteurisatie, de gegevens over de temperatuur en de duur van het sproeidrogen in de poedertoren,
en de datum van minimale houdbaarheid;
— een door een officiële instantie afgegeven veterinair certificaat, waarin wordt verklaard dat in het
gebied waar de rauwe melk is voortgebracht, geen mond- en klauwzeer, noch enige andere besmettelijke/overdraagbare ziekte waarvoor een meldingsplicht bestaat, is geconstateerd in de periode van
twaalf maanden vóór de verwerking.
(6) In afwijking van PB C 114 van 29. 4. 1991 wordt de tekst van punt I.A.3.c) als volgt gelezen: „de vermelding „Europese Gemeenschap””.
(7) De goederen worden verscheept in containers van 20 voet op de condities FCL/FCL.
De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laadhaven. De begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het
weghalen van de containers uit de terminal.
De leverancier overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een paklijst met de volledige
inhoud van elke container, met opgave van het aantal zakken per actienummer zoals aangegeven in het
bericht van open aanbesteding.
De leverancier moet elke container afsluiten met een genummerd slot (Sysko locktainer 180 seal), waarvan
het nummer moet worden medegedeeld aan de vertegenwoordiger van de begunstigde.
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VERORDENING (EG) Nr. 424/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 1998
inzake de levering van witte suiker als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van
27 juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het
beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter
ondersteuning van de voedselzekerheid (1), en met name
op artikel 24, lid 1, onder b),
Overwegende dat bij deze verordening de lijst van de
landen en organisaties die in aanmerking komen voor
Gemeenschapssteun, en de algemene criteria voor het
vervoer van de voedselhulp na het fob-stadium zijn vastgesteld;

van als communautaire voedselhulp te leveren producten (2); dat met name de leveringstermijnen en
-voorwaarden om de aan de levering verbonden kosten te
bepalen, dienen te worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In het kader van de communautaire voedselhulp wordt in
de Gemeenschap witte suiker beschikbaar gesteld voor
levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden met
inachtneming van Verordening (EG) nr. 2519/97 en de in
de bijlage vermelde voorwaarden.

Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedselhulp, aan bepaalde begunstigden witte suiker heeft toegewezen;

De inschrijver wordt geacht kennis te hebben genomen
van alle geldende algemene en bijzondere voorwaarden.
Elk ander in zijn offerte gemaakt beding of voorbehoud is
nietig.

Overwegende dat dit product moet worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2519/97
van de Commissie van 16 december 1997 tot vaststelling
van algemene voorschriften op grond van Verordening
(EG) nr. 1292/96 van de Raad voor de beschikbaarstelling

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 166 van 5. 7. 1996, blz. 1.

(2) PB L 346 van 17. 12. 1997, blz. 23.
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BIJLAGE
PARTIJ A

1. Actie nr.: 612/96 (A1); 613/96 (A2)
2. Begunstigde (2): Euronaid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland (tel.: (31-70) 33 05 757; telefax:
36 41 701; telex: 30960 EURON NL)
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen
4. Land van bestemming: A1: Mozambique; A2: Madagaskar
5. Beschikbaar te stellen product: witte suiker
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 198
7. Aantal partijen: 1 in 2 delen (A1: 126 ton; A2: 72 ton)
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5) (9): zie PB C 114 van 29. 4. 1991, blz. 1 (V.A.1)
9. Verpakking (7) (8): zie PB C 267 van 13. 9. 1996, blz. 1 [11.2 A 1.b, 2.b en B.4]
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29. 4. 1991, blz. 1 [V.A.3]
— Voor het merken te gebruiken taal: A1: Portugees; A2: Frans
— Bijkomende opschriften: —
11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: in de Gemeenschap geproduceerde suiker in de zin
van artikel 24, lid 1 bis, zesde alinea, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad: A- of B-suiker
(onder a) of b))
12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco laadhaven
13. Alternatief leveringsstadium: —
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: —
16. Plaats van bestemming: —
— Doorgangshaven of transitpakhuis: —
— Vervoerroute over land: —
17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium:
— Eerste termijn: 30. 3 — 19. 4. 1998
— Tweede termijn: 13. 4 — 3. 5. 1998
18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium:
— Eerste termijn: —
— Tweede termijn: —
19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd):
— Eerste termijn: 9. 3. 1998
— Tweede termijn: 23. 3. 1998
20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 15 ecu/ton
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden (1): Afdeling Voedselhulp,
ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel
Alleen op nummer: telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04
22. Uitvoerrestitutie (4): periodieke restitutie toepasselijk op witte suiker op 16. 2. 1998, vastgesteld bij
Verordening (EG) nr. 336/98 van de Commissie (PB L 38 van 12. 2. 1998, blz. 5)
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Voetnoten
(1) Aanvullende informatie: André Debongnie (tel.: (32-2) 295 14 65) of Torben Vestergaard (tel.: (32-2)
299 30 50).
(2) De leverancier neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde of met zijn vertegenwoordiger
om na te gaan welke documenten voor verzending zijn vereist.
(3) De leverancier bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt
verklaard dat voor het te leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet zijn
overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131
worden vermeld.
(4) Verordening (EG) nr. 259/98 van de Commissie (PB L 25 van 31. 1. 1998, blz. 39) is van toepassing voor
de restitutie bij uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is
vermeld in punt 22 van deze bijlage.
(5) De leverancier legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering de volgende
bescheiden voor:
— een gezondheidscertificaat.
( ) In afwijking van PB C 114 van 29. 4. 1991 wordt de tekst van punt V.A.3.c) als volgt gelezen: „de vermelding „Europese Gemeenschap””.
6

(7) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van
dezelfde kwaliteit als die waarin het product zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de vermelding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.
(8) De goederen worden verscheept in containers van 20 voet op de condities FCL/FCL.
De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laadhaven. De begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het
weghalen van de containers uit de terminal.
De leverancier overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een paklijst met de volledige
inhoud van elke container, met opgave van het aantal zakken per actienummer zoals aangegeven in het
bericht van open aanbesteding.
De leverancier moet elke container afsluiten met een genummerd slot (Sysko locktainer 180 seal), waarvan
het nummer moet worden medegedeeld aan de vertegenwoordiger van de begunstigde.
(9) De toepassing van het bepaalde in artikel 18, lid 2, onder a), tweede streepje, van Verordening (EEG) nr.
2103/77 van de Commissie (PB L 246 van 27. 9. 1977, blz. 12), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 260/96 (PB L 34 van 13. 2. 1996, blz. 16), is beslissend voor de vaststelling van de categorie van de
suiker.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 13 februari 1998
tot wijziging van bepaalde gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening
(EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over
alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde kustzones van de Gemeenschap
mogen vissen met de boomkor
(98/158/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 894/97 van de Raad van
29 april 1997 houdende technische maatregelen voor de
instandhouding van de visbestanden (1),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 55/87 van de Commissie
van 30 december 1986 tot vaststelling van de lijst van
vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8
meter en die in bepaalde kustzones van de Gemeenschap
mogen vissen met de boomkor (2), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 3410/93 (3), en met name op artikel
3,
Overwegende dat de autoriteiten van de betreffende
lidstaten hebben verzocht om wijzigingen in de gegevens
die zijn vermeld in de in artikel 10, lid 3, onder b), van
Verordening (EEG) nr. 894/97 bedoelde lijst; dat deze
verzoeken alle vereiste gegevens ter staving van de
verzoeken bevatten die overeenkomstig artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 55/87 moeten worden verstrekt;
dat uit de beoordeling van deze gegevens blijkt dat ze aan

(1) PB L 132 van 23. 5. 1997, blz. 1.
(2) PB L 8 van 10. 1. 1987, blz. 1.
(3) PB L 310 van 14. 12. 1993, blz. 27.

vorengenoemde bepaling voldoen en dat in de lijst in de
bijlage bij voornoemde verordening vermelde gegevens
derhalve moeten worden gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
De gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening
(EEG) nr. 55/87 worden gewijzigd zoals aangegeven in de
bijlage bij deze beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 13 februari 1998.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO  BöLAGE  ANEXO 
LIITE  BILAGA
A. Datos que se retiran de la lista  Oplysninger, der skal slettes i listen  Aus der Liste
herauszunehmende Angaben  Στοιχεα που διαγρφονται απ τον κατλογο  Information to be
deleted from the list  Renseignements à retirer de la liste  Dati da togliere dall’elenco 
Inlichtingen te schrappen uit de lijst  Informações a retirar da lista  Luettelosta poistettavat
tiedot  Uppgifter som skall tas bort från förteckningen
1

2

3

4

5

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO /
BELGIË / BÉLGICA / BELGIA / BELGIEN
BOU
N
N
O
O
Z
Z

7
720
525
187
211
403
586

De Enige Zoon
Andre Jeanine
Golfbreker
St. Antonius
Christoph
Stern
Mermaid

OPAG
OQCT
OPUU
OPHE
OPIC
OPQC
OPXD

Boekhoute
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Oostende
Oostende
Zeebrugge
Zeebrugge

219
218
202
211
158
110
177

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA /
DUITSLAND / ALEMANHA / SAKSA / TYSKLAND
BRA
FRI
GRE
SC
SK

8
75
3
27
18

Jade
Luise
Horizont
Butendiek
Frans Willem

DDJD
DIJK
DCMU
DIRZ
DFOL

Brake
Friedrichskoog
Greetsiel
Büsum
Büsum

220
184
221
220
220

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS /
PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS / ALANKOMAAT / NEDERLÄNDERNA
BR
EH
HD
OL
SCH
TM
TM
TS
UK
UQ
WL
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK

10
12
31
5
65
8
16
6
137
2
28
2
27
29
112
131
189
244
15
17
36
48
185

Johanna
Dirk Senior
Marsdiep
Jacob Senior
Quo Vadis
Jakomina
Reide
Aryanne
Deo Volente
Nooitgedacht
Jan Harmen
Carla Maria
Visarend
Laurina Arietta
Zwaantje
Twee Gebroeders
Grietje
Margretha Hendrika
Lamber
Johannes Dirk
Lauwers
Reliquenda
Noorderlicht

PFDQ
PDQZ
PEYQ
PEYJ

PDHV
PIGX
PIZE
PIPB
PHXZ
PFFC
PGZQ

Oostburg-Breskens
Enkhuizen
Den Helder
Oostdongeradeel
Scheveningen
Termunten
Termunten
Terschelling
Urk
Usquert
Westdongeradeel
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp

221
140
221
173
221
175
96
155
221
220
221
221
177
221
206
220
221
221
220
221
110
206
169
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5

REINO UNIDO / DET FORENEDE KONGERIGE / VEREINIGTES KÖNIGREICH / ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI / REGNO UNITO / VERENIGD KONINKRIJK /
REINO UNIDO / YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA / FÖRENADE KUNGARIKET
FD

367

Willem

ZETU

Fleetwood

231

B. Datos que se añaden a la lista  Oplysninger, der skal anføres i listen  In die Liste hinzuzufügende
Angaben  Στοιχεα που προστθενται στον κατλογο  Information to be added to the list 
Renseignements à ajouter à la liste  Dati da aggiungere all’elenco  Inlichtingen toe te voegen aan
de lijst  Informações a aditar à lista  Luetteloon lisättävät tiedot  Uppgifter som skall läggas
till i förteckningen
1

2

3

4

5

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO /
BELGIË / BÉLGICA / BELGIA / BELGIEN
BOU
N
O
Z
Z
Z
Z

7
720
187
211
403
525
586

De Enige Zoon
Andre Jeanine
St. Antonius
Christoph
Stern
Sylvia-Mary
Mermaid

OPAG
OQCT
OPHE
OPIC
OPQC
OPUU
OPXD

Boekhoute
Nieuwpoort
Oostende
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge

218
219
221
221
221
221
221

DINAMARCA / DANMARK / DÄNEMARK / ∆ΑΝΙΑ / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA /
DENEMARKEN / DINAMARCA / TANSKA / DANMARK
RI

75

Connie Vinther

OYFH

Hvide Sande

220

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA /
DUITSLAND / ALEMANHA / SAKSA / TYSKLAND
BRA
BRA
FRI
GRE
SK

2
8
75
3
18

Butendiek
Jade
Luise
Horizont
Frans Willem

DIRZ
DDJD
DIYK
DCMU
DFOL

Brake
Brake
Friedrichskoog
Greetsiel
Kiel

221
220
184
184
220

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS /
PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS / ALANKOMAAT / NEDERLÄNDERNA
BR
EH
HD
OD
OL
SCH
TM
TM
TS
UK
UQ
WK

10
12
31
52
5
65
8
16
6
137
2
119

Johanna
Dirk Senior
Marsdiep
Jet
Jacob Senior
Quo Vadis
Jakobina
Reide
Aryanne
Deo Volente
Nooitgedacht
Froukje

PFDQ
PDQZ
PCES
PIBF
PIOU
PGXM
PEYJ
PCBA
PCEA
PGID

Oostburg-Breskens
Enkhuizen
Den Helder
Goedereede-Ouddorp
Oostdongeradeel
Scheveningen
Termunten
Termunten
Terschelling
Urk
Usquert
Workum

217
221
221
134
221
221
175
97
221
221
220
66
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WL
WON
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK

2

28
43
2
27
29
112
131
189
212
244
4
15
17
24
36
48
185

Jan Harmen
Vaya Con Dios
Carla Maria
Visarend
Laurina Arietta
Zwaantje
Twee Gebroeders
Grietje
Rikjelle
Margretha Hendrika
Genoat
Lambert
Johannas Dirk
Soltkamp
Lauwers
Relinquenda
Noorderlicht

3

PFAG
PDBI
PCHV
PIGX
PFMI
PIZE
PIBP
PIZO
PDNF
PEYY
PHXZ
PFMF

PGZQ

4

Westdongeradeel
Wonseradeel
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
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5

221
221
188
221
221
219
220
221
208
221
188
220
221
198
134
206
184

REINO UNIDO / DET FORENEDE KONGERIGE / VEREINIGTES KÖNIGREICH / ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI / REGNO UNITO / VERENIGD KONINKRIJK /
REINO UNIDO / YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA / FÖRENADE KUNGARIKET
FD

367

Willem

ZETU

Fleetwood

221
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 16 februari 1998
inzake het opzetten van communautaire vergelijkende proeven en tests voor
teeltmateriaal van siergewassen volgens de procedure van artikel 20, lid 2, van
Richtlijn 91/682/EEG van de Raad
(98/159/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

gebruikt om de technieken voor onderzoek van teelmateriaal van deze soorten te harmoniseren;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité voor teeltmateriaal en siergewassen,

Gelet op Richtlijn 91/682/EEG van de Raad van 19
december 1991 betreffende het in de handel brengen van
teeltmateriaal van siergewassen, alsmede van siergewassen (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 97/108/
EG van de Commissie (2), en met name op artikel 20,
leden 2 en 4,
Overwegende dat krachtens bovengenoemde richtlijn in
de lidstaten communautaire vergelijkende proeven en
tests worden uitgevoerd op monsters, om na te gaan of
het teeltmateriaal van de in die richtlijn genoemde
soorten voldoet aan de eisen en voorwaarden van die
richtlijn;
Overwegende dat het, met het oog daarop, vooral in het
beginstadium van de toepassing van de richtlijn van
essentieel belang is dat de monsters althans voor bepaalde
soorten voldoende representatief zijn voor de verschillende productie- en afzetgebieden in de Gemeenschap;
Overwegende dat het daarom nodig is in de periode
1997-1999 in de Gemeenschap vergelijkende proeven en
tests uit te voeren op teeltmateriaal van Pelargonium en
Dianthus;
Overwegende dat, om valabele conclusies te kunnen
trekken, van alle lidstaten wordt geëist dat zijn aan de
communautaire vergelijkende proeven en tests deelnemen voorzover op hun grondgebied courant teeltmateriaal van Pelargonium en Dianthus wordt vermeerderd of
in de handel gebracht;
Overwegende dat deze communautaire vergelijkende
proeven en tests in de eerste plaats zullen worden

(1) PB L 376 van 31. 12. 1991, blz. 21.
(2) PB L 39 van 8. 2. 1997, blz. 20.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1. In de periode 1997-1999 worden communautaire
vergelijkende proeven en tests uitgevoerd op teeltmateriaal van Pelargonium en Dianthus.
2. De monsters
genomen.

worden

onder

officieel

toezicht

3. Alle lidstaten nemen deel aan de communautaire
vergelijkende proeven en tests voorzover op hun grondgebied courant teeltmateriaal van de in lid 1 genoemde
soorten wordt vermeerderd of in de handel gebracht.
Artikel 2
Nadere bepalingen voor de communautaire vergelijkende
proeven en tests worden gemaakt in het Permanent
Comité voor teeltmateriaal en siergewassen, dat ook de
uitkomsten van deze proeven en tests evalueert.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 16 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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RECTIFICATIES
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2616/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de
invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 353 van 24 december 1997)
Op bladzijde 8, artikel 1, punt 2, lid 2, derde streepje:
in plaats van:
te lezen:

„Verordening (EG) nr. 2616/97”,
„Verordening (EG) nr.
”.
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