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

BESLUIT Nr. 576/98/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD
van 23 februari 1998
tot wijziging van Besluit 819/95/EG tot instelling van het communautaire actieprogramma Socrates
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

verslag voorlegt, vergezeld van de door haar
passend geachte voorstellen, ook ten aanzien van
de financiële middelen die door de wetgever in de
zin van de gemeenschappelijke verklaring van 6
maart 1995 (7) zijn vastgesteld en dat het Europees
Parlement en de Raad zo spoedig mogelijk een
besluit nemen over die voorstellen;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 126 en 127,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal
Comité (2),
Gezien het advies van het Comité van de Regio’s (3),

(4)

Overwegende dat het Europees Parlement in zijn
resolutie over het Witboek van de Commissie over
onderwijs en opleiding „Onderwijzen en leren 
naar een cognitieve samenleving” en zijn resolutie
over het Groenboek van de Commissie „Onderwijsopleiding-onderzoek: de belemmeringen voor
transnationale mobiliteit” een verhoging van de
kredieten voor het programma Socrates wenst; dat
het Europees Parlement in zijn resolutie over de
richtsnoeren inzake de begrotingsprocedure van
1998 de bevordering van programma’s ten behoeve
van de jeugd en het onderwijs tot zijn prioriteiten
rekent;

(5)

Overwegende dat in het door de Commissie naar
aanleiding van bovenbedoelde gezamenlijke verklaring ingediende verslag de voortreffelijke resultaten
staan vermeld die in de eerste twee jaar na het
begin van het programma zijn behaald;

(6)

Overwegende dat het programma een bijzonder
goed onthaal heeft gevonden in onderwijskringen
en dat de vorderingen die bij het verwezenlijken
van de doelstellingen van het programma worden
gemaakt, moeten worden voortgezet;

(7)

Overwegende dat de vraag naar steun al vele malen
hoger is dan de beschikbare middelen en blijft
stijgen;

Volgens de procedure van artikel 189 B van het
Verdrag (4), en gezien de op 14 januari 1998 door het
bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke
ontwerptekst,
(1)

Overwegende dat bij Besluit 819/95/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 14 maart
1995 (5) het communautaire actieprogramma
Socrates is ingesteld;

(2)

Overwegende dat in artikel 7 van bedoeld besluit
wordt voorzien in financiële middelen voor de
tenuitvoerlegging van het programma gedurende
de periode van 1 januari 1995 tot en met 31
december 1999;

(3)

Overwegende dat in de gezamenlijke verklaring (6)
van het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie betreffende Besluit 819/95/EG wordt
bepaald dat het Europees Parlement en de Raad
twee jaar na het begin van het programma de met
het programma bereikte resultaten beoordelen en
dat de Commissie met het oog daarop hun een

(1) PB C 113 van 11. 4. 1997, blz. 14 en PB C 262 van 28. 8.
1997, blz. 3.
(2) Advies uitgebracht op 28 mei 1997 (PB C 287 van 22. 9.
1997, blz. 23).
(3) Advies uitgebracht op 18 september 1997 (PB C 379 van 15.
12. 1997, blz. 17)
(4) Advies van het Europees Parlement van 12 juni 1997 (PB C
200 van 30. 6. 1996, blz. 136), gemeenschappelijk standpunt
van de Raad van 22 september 1997 (PB C 315 van 16. 10.
1997, blz. 1) en besluit van het Europees Parlement van 23
oktober 1997 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
Besluit van het Europees Parlement van 29 januari 1998 en
besluit van de Raad van 12 februari 1998.
(5) PB L 87 van 20. 4. 1995, blz. 10.
(6) PB L 132 van 16. 6. 1995, blz. 18.

(7) Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie van 6 maart 1995 betreffende de opneming van
financiële bepalingen in de wetgevingsbesluiten (PB C 102
van 4. 4. 1996, blz. 4).
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Overwegende dat aan het effect van het programma
afbreuk gedaan wordt als het percentage gesteunde
projecten wordt verminderd en als het jaarlijkse
steunbedrag dat aan de projecten wordt toegekend
onder een kritische drempel daalt, hetgeen voornamelijk ten koste zal gaan van degenen die uit
minder begunstigde milieus afkomstig zijn; dat er
derhalve voor moet worden gezorgd dat een kritische hoeveelheid financiering gehandhaafd blijft;
Overwegende dat er continuïteit aanwezig moet
zijn in de steun voor projecten in hun ontwikkelingsfase, terwijl er niettemin voldoende middelen
moeten worden gereserveerd voor het ondersteunen
van nieuwe projecten en activiteiten, waardoor het
potentieel van het programma om tot de vernieuwing bij te dragen wordt bewaard;
Overwegende dat het, onverminderd de voor de
deelname van Malta te volgen procedures, de
bedoeling is dat de geassocieerde landen van
Midden- en Oost-Europa en Cyprus vanaf 1998 aan
het programma kunnen deelnemen; dat hun financiële bijdrage een adequate bijdrage van de
Gemeenschap zou kunnen impliceren teneinde
een wederzijdse mobiliteit te garanderen die met de
politieke doelstelling van de Gemeenschap overeenstemt;
Overwegende dat de financiële middelen van het
programma derhalve moeten worden bijgesteld,
teneinde het vermogen van het programma om de
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in het besluit tot instelling van het programma
vermelde doelstellingen te verwezenlijken;
(12)

Overwegende dat de aanvullende financiering
binnen de totale toewijzing van rubriek 3 van de
financiële vooruitzichten wordt opgenomen
alsmede binnen de grenzen van de beschikbare
kredieten voor de twee betrokken begrotingsjaren,

BESLUITEN:

Artikel 1
Artikel 7, lid 1, van Besluit 819/95/EG wordt als volgt
gelezen:
1.
„De financiële middelen voor de uitvoering van
dit programma in de in artikel 1 genoemde periode
belopen 920 miljoen ECU.”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 23 februari 1998.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter

J. M. GIL-ROBLES

R. COOK
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VERORDENING (EG) Nr. 577/98 VAN DE RAAD
van 9 maart 1998
betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in
de Gemeenschap
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

betreffende de toezending van onder de statistische
geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau
voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (3);

Gezien de door de Commissie ingediende ontwerp-verordening,

Overwegende dat het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom (4)
ingestelde Comité statistisch programma overeenkomstig
artikel 3 van dat besluit is geraadpleegd,

Overwegende dat de Commissie om de haar opgedragen
taken te vervullen, de beschikking dient te hebben over
vergelijkbare statistische informatie over de omvang, de
structuur en de ontwikkeling van de werkgelegenheid en
de werkloosheid in de lidstaten;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende dat deze informatie op communautair
niveau het best kan worden verkregen met behulp van
geharmoniseerde enquêtes naar de arbeidskrachten;
Overwegende dat ingevolge Verordening (EEG) nr. 3711/
91 van de Raad van 16 december 1991 betreffende de
organisatie van een jaarlijkse steekproefenquête naar de
arbeidskrachten in de Gemeenschap (1) in het voorjaar van
ieder jaar, te beginnen in 1992, een enquête wordt
gehouden;
Overwegende dat er bij een doorlopende enquête beter
dan bij een jaarlijkse enquête in het voorjaar voor kan
worden gezorgd dat er geharmoniseerde resultaten
beschikbaar zijn, terwijl dan bovendien de omvang van
het werk beter kan worden gemeten, maar dat een doorlopende enquête moeilijk in alle lidstaten op dezelfde
datum kan worden gehouden;
Overwegende dat het gebruik van bestaande administratieve bronnen moet worden aangemoedigd, omdat de bij
interviews verzamelde informatie hierdoor op doelmatige
wijze kan worden aangevuld of omdat ze als steekproefbasis dienst kunnen doen;
Overwegende dat in het kader van een meerjarig
programma van speciale modules de bij deze verordening
vastgestelde enquêtegegevens kunnen worden aangevuld
met extra variabelen; dat het hierbij om uitvoeringsmaatregelen gaat die overeenkomstig een hiervoor geschikte
procedure zullen worden vastgesteld;
Overwegende dat het relevantiebeginsel en het kosteneffectiviteitbeginsel als omschreven in Verordening (EG) nr.
322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de
communautaire statistiek (2), welke het wetgevende kader
vormt voor de productie van communautaire statistieken,
op deze verordening van toepassing zijn;
Overwegende dat de statistische geheimhouding geregeld
is in Verordening (EG) nr. 322/97 en Verordening
(Euratom, EEG) nr. 1588/90 van de Raad van 11 juni 1990
(1) PB L 351 van 20. 12. 1991, blz. 1.
(2) PB L 52 van 22. 2. 1997, blz. 1.

Artikel 1
Frequentie van de enquête
De lidstaten houden ieder jaar een steekproefenquête naar
de arbeidskrachten, hierna „enquête” genoemd.
Bij de enquête gaat het om een doorlopende enquête die
kwartaal- en jaarresultaten oplevert; lidstaten die niet in
staat zijn een doorlopende enquête te houden, zijn
evenwel gemachtigd alleen een jaarlijkse enquête in het
voorjaar te houden.
De in de enquête waargenomen kenmerken hebben in
het algemeen betrekking op een kalenderweek (van
maandag tot en met zondag), die referentieweek wordt
genoemd.
Wanneer een doorlopende enquête wordt gehouden:
 worden de referentieweken uniform over het gehele
jaar verdeeld;
 vindt het interview gewoonlijk plaats in de week die
onmiddellijk volgt op de referentieweek; behalve in
het derde kwartaal mogen de referentieweek en de
interviewdatum niet meer dan vijf weken uiteen
liggen;
 bestaan het kwartaal en het jaar uit respectievelijk 13
en 52 opeenvolgende weken; de lijst van weken die
een bepaald kwartaal of een bepaald jaar uitmaken,
wordt tijdig vastgesteld volgens de procedure van
artikel 8.
Artikel 2
Enquête-eenheden; waarnemingsgebied en -methoden
1. De enquête wordt in elk van de lidstaten afgenomen
bij een steekproef van huishoudens of individuen die op
het tijdstip van de enquête hun verblijfplaats op het
economisch gebied van deze lidstaat hebben.
(3) PB L 151 van 15. 6. 1990, blz. 1. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 322/97.
(4) PB L 181 van 28. 6. 1989, blz. 47.
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2. Het hoofdwaarnemingsgebied van de enquéte bestaat
uit de populatie van particuliere huishoudens die hun
verblijfplaats op het economisch gebied van elk van de
lidstaten hebben. Zo mogelijk wordt het hoofdwaarnemingsgebied, bestaande uit de populatie van particuliere
huishoudens, aangevuld met de populatie van collectieve
huishoudens.

voor de schatting van het verschil tussen twee opeenvolgende kwartalen op nationaal niveau niet meer dan 2 %.

Voorzover mogelijk wordt een speciale steekproef van
collectieve huishoudens getrokken, waardoor een rechtstreekse waarneming mogelijk wordt van de personen
waaruit ze bestaan. Indien dit niet mogelijk is, worden de
variabelen die deze personen betreffen, mits er nog een
band met een particulier huishouden bestaat, via dit huishouden waargenomen.

Voor lidstaten met minder dan een miljoen inwoners
gelden deze eisen ten aanzien van de nauwkeurigheid van
de ontwikkeling niet.

3. De gegevens betreffende de variabelen voor de vaststelling van de arbeidssituatie en de latente werkloosheid
moeten worden verzameld tijdens een interview met de
betrokkene of, indien dit niet mogelijk is, met een ander
lid van het huishouden. De gegevens voor de andere
variabelen kunnen aan andere bronnen, en met name aan
administratieve bestanden, worden ontleend, op voorwaarde dat de verkregen gegevens gelijkwaardig zijn.
4. Ongeacht het feit of de steekproefeenheid het individu of het huishouden is, moeten de gegevens gewoonlijk voor alle leden van het huishouden worden verzameld. Indien de steekproefeenheid evenwel het individu
is:
 hoeft de informatie over de andere leden van het
huishouden niet de in artikel 4, lid 1, onder g), h), i)
en j), genoemde kenmerken te bestrijken;
 kan deze informatie worden verzameld bij een deelsteekproef die zodanig wordt getrokken dat:
 de referentieweken uniform over het gehele jaar
zijn verdeeld;
 het aantal waarnemingen (individuen in de steekproef plus de leden van hun huishouden) groot
genoeg is om de in artikel 3 voor de jaarlijkse
schattingen vastgestelde nauwkeurigheid voor de
omvang van het waargenomen kenmerk te waarborgen.
Artikel 3
Representativiteit van de steekproef
1. Voor een groep werklozen die 5 % van de beroepsbevolking uitmaakt bedraagt de relatieve standaardafwijking voor de schatting van de jaargemiddelden (of voor de
voorjaarsschattingen in het geval van een jaarlijkse
enquête in het voorjaar) op NUTS II-niveau 8 % of
minder van de bedoelde deelpopulatie.
Deze voorwaarde is niet van toepassing op regio’s met
minder dan 300 000 inwoners.
2. In geval van een doorlopende enquête voor deelpopulaties waarvan de omvang 5 % van de beroepsbevolking uitmaakt, bedraagt de relatieve standaardafwijking

Voor lidstaten met tussen een en twintig miljoen inwoners is bovenstaande voorwaarde lichter: de relatieve standaardafwijking van de schatting van de kwartaalvariaties
mag niet meer bedragen dan 3 %.

3. Wanneer een voorjaarsenquête wordt gehouden,
wordt ten minste een kwart van de enquête-eenheden
overgenomen uit de vorige enquête en neemt ten minste
een kwart ook deel aan de volgende enquête.
Door middel van een code wordt aangegeven of de
betrokken enquête-eenheid tot een van beide groepen
behoort.
4. Gegevens die als gevolg van niet-beantwoording van
bepaalde vragen ontbreken, worden, in voorkomend geval,
statistisch geïmputeerd.
5. Bij de berekening van de gewichten wordt in het
bijzonder rekening gehouden met de selectiekans en met
uit andere bron afkomstige gegevens over de verdeling
naar geslacht, leeftijdsklasse (klassen van vijf jaar) en regio
(NUTS II-niveau) van de bij de enquête betrokken bevolking, voorzover deze gegevens door de betrokken lidstaat
betrouwbaar genoeg worden geacht.
6. De lidstaten verschaffen de Commissie (Eurostat)
desgewenst alle informatie over de organisatie en de
methoden van de enquête en in het bijzonder over de
criteria voor de opzet en de omvang van de steekproef.
Artikel 4
Kenmerken van de enquête
1.

Er moet informatie worden verzameld over:

a) de demografische achtergrond:














volgnummer binnen het huishouden,
geslacht,
geboortejaar,
geboortedatum ten opzichte van het eind van de
referentieperiode,
burgerlijke staat,
relatie met de referentiepersoon,
volgnummer van de echtgenoot/partner,
volgnummer van de vader,
volgnummer van de moeder,
nationaliteit,
duur van het verblijf in het land,
geboorteland (facultatief),
aard van de deelname aan de enquête (rechtstreeks
of via een ander lid van het huishouden);
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b) de arbeidssituatie:

 beschikbaarheid om met werken te beginnen,
 gewenste aantal arbeidsuren (facultatief bij een
jaarlijkse enquête);

 arbeidssituatie tijdens de referentieweek,
 reden waarom de betrokkene niet werkte hoewel
hij werk had,

g) werk zoeken:

 zoeken van werk door niet-werkenden,

 aard van het gezochte werk (voltijds of deeltijds),

 aard van het gezochte werk (als zelfstandige of als
werknemer),

 duur van het werk zoeken,
 positie van de betrokkene onmiddellijk voor hij
werk begon te zoeken,

 gebruikte methoden om werk te vinden,
 beschikbaarheid om met werken te beginnen;

 inschrijving bij een officieel arbeidsbureau en
ontvangst van uitkeringen,

c) de kenmerken van de eerste werkkring:

 wens te werken voor iemand die geen werk zoekt,

 positie in het bedrijf,

 redenen waarom de betrokkene geen werk heeft
gezocht;

 economische activiteit van de lokale eenheid,
 beroep,

h) onderwijs en beroepsopleiding:

 aantal werkenden in de lokale eenheid,
 land van de arbeidsplaats,

deelname aan onderwijs of aan een opleiding in de
voorgaande vier weken,

 regio van de arbeidsplaats,

 doel,

 jaar en maand waarin de betrokkene in de huidige
werkkring is gaan werken,

 niveau,
 type,

 duur van de werkkring (met redenen),

 totale duur,

 duur van tijdelijk werk of van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde termijn,

 totaal aantal uren opleiding,
 hoogste onderwijs- of opleidingsniveau met succes
afgesloten,

 onderscheid voltijd/deeltijdarbeid (met redenen),
 thuiswerk;

 jaar waarin dit hoogste niveau met succes werd
afgesloten,

d) duur van het werk:
 aantal uren dat de betrokkene gewoonlijk werkt,
 aantal uren dat de betrokkene feitelijk heeft
gewerkt,

 behaalde niet-tertiaire beroepskwalificatie;
i)

vroegere arbeidservaring van niet-werkenden:
 vroegere beroepservaring aanwezig,

 belangrijkste reden voor het verschil tussen het
aantal uren dat de betrokkene feitelijk heeft
gewerkt en de gebruikelijke arbeidsduur;

 jaar en maand waarin de betrokkene voor het
laatst heeft gewerkt,
 belangrijkste reden voor het beëindigen van de
laatste werkkring,

e) de tweede werkkring:

 positie in het bedrijf in de laatste werkkring,

 bestaan van meer dan een werkkring,
 positie in het bedrijf,

 economische activiteit van de lokale eenheid waar
de betrokkene het laatst heeft gewerkt,

 economische activiteit van de lokale eenheid,

 beroep in de laatste werkkring;

 aantal uren dat de betrokkene feitelijk heeft
gewerkt;
f)

L 77/5

j)

situatie een jaar voor de enquête (facultatief voor het
1e, 3e en 4e kwartaal):

de zichtbare latente werkloosheid:

 belangrijkste arbeidssituatie,

 de betrokkene wil een langere gebruikelijke
arbeidsduur (facultatief bij een jaarlijkse enquête),

 positie in het bedrijf,
 economische activiteit van de lokale eenheid waar
de betrokkene werkte,

 de betrokkene zoekt ander werk (met motieven),

 land van vestiging,

 aard van het gezochte werk (al dan niet in loondienst),
 gebruikte methoden om ander werk te vinden,
 redenen waarom de betrokkene geen ander werk
zoekt (facultatief bij een jaarlijkse enquête),

 regio van vestiging;
k) belangrijkste arbeidssituatie (facultatief);
l)

inkomen (facultatief);
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m) technische aspecten van het interview:












jaar van de enquête,
referentieweek,
interviewweek,
lidstaat,
regio waar het huishouden woont,
urbanisatiegraad,
volgnummer van het huishouden,
soort huishouden,
soort instelling,
wegingscoëfficiënt,
deelsteekproef in relatie tot de vorige enquête
(jaarlijkse enquête),
 deelsteekproef in relatie tot de volgende enquête
(jaarlijkse enquête),
 volgnummer van de enquêteronde.
2. De in lid 1 bedoelde informatie kan worden aangevuld met een extra reeks variabelen, hierna „speciale
module” genoemd.
Ieder jaar wordt volgens de procedure van artikel 8 een
meerjarig programma van speciale modules vastgesteld:
 in dit programma wordt voor iedere speciale module
het onderwerp, de referentieperiode, de omvang van
de steekproef (gelijk aan of kleiner dan die genoemd
in artikel 3) en de termijnen voor indiening van de
resultaten (eventueel afwijkend van de in artikel 6
genoemde termijnen) vastgesteld;
 de betrokken lidstaten en regio’s en de gedetailleerde
lijst van de in het kader van een speciale module te
verzamelen informatie worden ten minste twaalf
maanden voor het begin van de referentieperiode voor
deze module vastgesteld;
 de omvang van een speciale module mag niet groter
zijn dan die van de in lid 1 beschreven module c).
3. De definities, de controleregels, de codering van de
variabelen, de door de ontwikkeling van technieken en
concepten noodzakelijke bijwerking van de lijst van
enquêtevariabelen en een lijst van de principes bij de
formulering van de vragen over de arbeidssituatie worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 8.
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van de referentieperiode in het geval van een voorjaarsenquête) aan Eurostat toekomen.
Artikel 7
Rapporten
Om de drie jaar, en voor het eerst in 2000, legt de
Commissie een rapport over de uitvoering van deze verordening aan het Parlement en de Raad voor. Hierin wordt
met name een evaluatie gegeven van de kwaliteit van de
statistische methoden die de lidstaten denken te
gebruiken voor de verbetering van de resultaten of de
verlichting van de enquêteprocedures.
Artikel 8
Procedure
De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma, hierna „comité” genoemd.
De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité
een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het
comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een
termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van
de urgentie van de materie. Het comité spreekt zich uit
met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid
2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming
van besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie
dient te nemen. Bij stemming in het comité worden de
stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten
gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter
neemt niet aan de stemming deel.
De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer
zij in overeenstemming zijn met het advies van het
comité.
Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het comité, of bij gebreke
van een advies, doet de Commissie onverwijld een voorstel aan de Raad betreffende de te nemen maatregelen. De
Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen.

Artikel 5

Indien na verloop van een termijn van drie maanden, te
rekenen vanaf de datum van indiening van het voorstel bij
de Raad, deze geen maatregelen heeft vastgesteld, stelt de
Commissie de voorgestelde maatregelen vast.

Uitvoering van de enquête

Artikel 9

De lidstaten kunnen de betrokkenen verplichten tot
beantwoording van de enquête.

Intrekking

Artikel 6
Indiening
De lidstaten doen de resultaten van de enquête zonder
directe identificatiegegevens in het geval van de doorlopende enquête uiterlijk twaalf weken na afloop van de
referentieperiode (en uiterlijk negen maanden na afloop

Verordening (EEG) nr. 3711/91 wordt ingetrokken.
Artikel 10
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 maart 1998.
Voor de Raad
De Voorzitter
G. BROWN
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VERORDENING (EG) Nr. 578/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 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 14 maart 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 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 13 maart 1998 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerpr¶zen van bepaalde soorten groenten en fruit
(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 30 10

Code derde
landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

204
212
624
999
052
999
220
999
052
204
999

82,7
108,9
166,2
119,3
139,4
139,4
166,5
166,5
121,2
102,9
112,0

052
204
212
600
624
999
052

59,6
37,3
43,2
61,9
50,4
50,5
79,4

(in ecu/100 kg)
GN-code

0808 10 20, 0808 10 50,
0808 10 90

0808 20 50

Code derde
landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

600
999

80,0
79,7

052
060
388
400
404
508
512
524
528
720
999
052
388
400
512
528
999

44,9
41,4
125,7
108,8
102,2
98,1
91,6
97,0
99,6
139,0
94,8
137,8
71,7
98,6
70,2
76,8
91,0

(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. 579/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1998
betreffende de offertes voor de uitvoer van langkorrelige volwitte rijst bestemd
voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving
bedoeld in Verordening (EG) nr. 2097/97
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (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 niet tot toewijzing over te
gaan;

Overwegende dat het, met name rekening houdend met
de in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
genoemde criteria, niet wenselijk is een maximumrestitutie vast te stellen;
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
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 9 tot
en met 12 maart 1998 zijn ingediend in het kader van de
in Verordening (EG) nr. 2097/97 bedoelde inschrijving
voor de uitvoer van langkorrelige volwitte rijst van GNcode 1006 30 67 bestemd voor bepaalde derde landen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 14 maart 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 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. 580/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1998
betreffende de offertes voor de uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst bestemd
voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend 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 (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 niet tot toewijzing over te
gaan;

Overwegende dat het, met name rekening houdend met
de in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
genoemde criteria, niet wenselijk is een maximumrestitutie vast te stellen;
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
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 9 tot
en met 12 maart 1998 zijn ingediend in het kader van de
in Verordening (EG) nr. 2098/97 bedoelde inschrijving
voor de uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst bestemd
voor bepaalde derde landen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 14 maart 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 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. 581/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1998
betreffende de offertes voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader
van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2095/97
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (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 niet tot toewijzing over te
gaan;
Overwegende dat het, met name rekening houdend met
de in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95

genoemde criteria, niet wenselijk is een maximumrestitutie vast te stellen;
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
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 9
maart tot en met 12 maart 1998 zijn ingediend in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 2095/97 bedoelde
inschrijving voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde
landen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 14 maart 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 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. 582/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1998
betreffende de offertes voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader
van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2096/97
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
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 niet tot toewijzing over te
gaan;

Overwegende dat het, met name rekening houdend met
de in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
genoemde criteria, niet wenselijk is een maximumrestitutie vast te stellen;
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
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 9 tot
en met 12 maart 1998 zijn ingediend in het kader van de
in Verordening (EG) nr. 2096/97 bedoelde inschrijving
voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 14 maart 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 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.
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VERORDENING (EG) Nr. 583/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1998
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2641/88 houdende vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor het gebruik van druiven,
druivenmost en geconcentreerde druivenmost met het oog op de bereiding van
druivensap
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van
16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2087/97 (2), en met name op artikel 46, lid
5,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2641/88 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2122/95 (4), de uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld voor de steunregeling voor het gebruik van druivenmost met het oog op de bereiding van druivensap; dat
volgens deze verordening druivensap dat voor rechtstreekse menselijke consumptie bestemd is, in aanmerking komt voor de steun; dat dit druivensap vóór verpakking mag worden vermengd met andere producten; dat is
gebleken dat het nuttig was te bepalen welke door
vermenging met het basisproduct druivensap verkregen
producten in aanmerking komen; dat deze categorie
producten waarin druivensap, eventueel in geconcentreerde vorm, als zodanig wordt gebruikt, slechts alcolholvrije dranken kan betreffen;
Overwegende dat, om in aanmerking te komen voor de
steun, door de verwerker een schriftelijke verklaring moet
worden overgelegd betreffende de werkzaamheden die hij
zal verrichten voor de verwerking van druivensap; dat deze
eis noodzakelijk is voor de goede werking van de steunen controleregeling; dat het, om een te omvangrijke administatie zowel voor de betrokken verwerkers als voor de
bevoegde diensten te voorkomen, niet dienstig is deze
voorafgaande schriftelijke verklaring voor te schrijven voor
verwerkers die slechts een beperkte hoeveelheid druiven
of druivenmost per wijnoogstjaar gebruiken; dat deze
hoeveelheid moet worden vastgesteld; dat de betrokken
verwerkers evenwel aan het begin van het wijnoogstjaar
aan de bevoegde instanties van de lidstaten hun voornemen moeten melden om een bepaalde hoeveelheid
druiven of druivenmost te verwerken;
Overwegende dat in de artikelen 6, 7 en 11 van diezelfde
verordening wordt verwezen naar de term „bottelaar”; dat
druivensap ook courant blijkt te worden verkocht aan
tussenhandelaars die het product opslaan voordat het aan
bottelaars wordt verkocht; dat er bovendien bedrijven zijn
die het druivensap bij de verwerkers kopen om het te
vermengen met ander sap of andere producten om alcol(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

84 van 27. 3. 1987, blz. 1.
292 van 25. 10. 1997, blz. 1.
236 van 26. 8. 1988, blz. 25.
212 van 7. 9. 1995, blz. 7.

holvrije dranken te vervaardigen; dat met deze situatie
rekening moet worden gehouden en bepalingen betreffende deze marktdeelnemers moeten worden vastgesteld
door in de tekst de term „gebruiker” in te lassen en te
definiëren;
Overwegende dat het, in gevallen waarin de verwerker
niet zelf de gebruiker van het betrokken product is, voor
de controleautoriteiten, vooral die in een andere lidstaat
dan die van de verwerker, niet altijd gemakkelijk is, vast te
stellen of het druivenmost betreft waarvoor nog geen
steun is verleend op grond van deze verordening dan wel
druivensap waarvoor reeds een steunaanvraag loopt; dat
het document dat het betrokken product vergezelt, een
indicatie betreffende het bestaan van een steunaanvraag
moet bevatten;
Overwegende dat het gebruik van verwerkt druivensap tot
in het bottelingsstadium moet worden gecontroleerd; dat
deze controle voor gevallen waarin het sap wordt
vermengd met andere producten, kan worden beperkt tot
het stadium van het vermengen zelf, wanneer duidelijk is
dat de betrokken producten achteraf niet meer voor de
wijnbereiding kunnen worden gebruikt; dat een adequate
procedure moet worden ingesteld om te garanderen dat
de vermenging werkelijk plaatsvindt; dat, indien het druivensap naar een opslagbedrijf wordt verzonden, moet
worden geverifieerd of het sap daarna naar een bottelaar
of naar een bereider van alcolholvrije dranken wordt
verzonden;
Overwegende dat in artikel 9, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 2641/88 is bepaald dat de steun uiterlijk drie
maanden na ontvangst van alle bewijsstukken wordt uitgekeerd; dat het mogelijk is dat een administratief onderzoek betreffende het recht op steun wordt geopend; dat in
dit geval de betaling pas kan plaatsvinden na erkenning
van het recht op steun; dat de verordening in die zin
moet worden aangevuld;
Overwegende dat moet worden bepaald dat deze verordening moet worden toegepast op alle verwerkers die
hierom verzoeken voor op een recente periode betrekking
hebbende steunaanvragen en/of partijen druivensap die
worden verzonden naar bottelinstallaties, bedrijven waar
basisproducten voor druivensap als omschreven in deze
verordening worden vervaardigd, alsmede naar opslaginstallaties; dat de bedoelde periode slechts betrekking mag
hebben op steunaanvragen die zijn ingediend en/of
zendingen die hebben plaatsgevonden met ingang van de
datum waarop de kwesties die aan de nu vastgestelde
wijzigingen ten grondslag liggen, aan de orde zijn gesteld;
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3. In artikel 6, lid 1, en in artikel 11, lid 2, vierde en
vijfde streepje, wordt het woord „bottelaar” vervangen
door het woord „gebruiker”.
4. In artikel 6, lid 1, worden het eerste en het tweede
streepje vervangen door:

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EEG) nr. 2641/88 wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 1 worden de volgende leden 3 bis en 3 ter
ingelast:
„3 bis. In de zin van deze verordening wordt onder
„vermengd met andere producten” verstaan, de
vermenging van druivensap, eventueel in geconcentreerde vorm en voordat het is gebotteld of verpakt,
met andere sappen van GN-code 2009 om gemengd
sap te maken en/of de vermenging met andere
producten zoals water, suiker of aroma’s, om alcoholvrije dranken te bereiden, basisproducten voor dergelijke dranken of geconcentreerde alcoholvrije dranken
in de vorm van stroop te bereiden. Onder alcolholvrije
drank wordt verstaan: elke drank met een effectief
alcoholgehalte van niet meer dan 1,2 % vol.
3 ter. In de zin van deze verordening wordt onder
„gebruiker” verstaan, elke andere marktdeelnemer dan
de verwerker van druivensap, die één van de volgende
bewerkingen uitvoert: bottelen of verpakken, opslaan
met het oog op verkoop aan één of verschillende
bedrijven die de hiervoor of hierna genoemde bewerkingen verrichten, of bereiden, door vermenging met
andere producten, van alcoholvrije dranken of
basisproducten voor de bereiding van alcoholvrije
dranken.”.
2. In artikel 2 wordt het volgende lid 4 ingelast:
„4. Verwerkers die per wijnoogstjaar ten hoogste 50
ton druiven of 800 hectoliter druivenmost of 150
hectoliter geconcentreerde druivenmost gebruiken voor
de bereiding van druivensap, hoeven de in de leden 1
en 2 bedoelde verklaringen niet in te dienen. Zij
leggen de bevoegde autoriteiten aan het begin van het
wijnoogstjaar een verklaring voor met de volgende
gegevens:
a) naam en firmanaam en adres van de verwerker;
b) de volgende technische gegevens:
— aard van de grondstoffen (druiven, druivenmost
of geconcentreerde druivenmost),
— plaats waar de voor verwerking bestemde grondstoffen zijn opgeslagen,
— plaats waar de verwerking zal worden uitgevoerd,
— vermoedelijke begin- en einddatum van de
verwerkingswerkzaamheden.”.

„— de niet-verpakte hoeveelheden druivensap die
dagelijks in zijn installaties worden aangevoerd,
met vermelding van de naam en het adres van de
verzender of de verwerker,
— de niet-verpakte hoeveelheden druivensap, die
dagelijks zijn installaties verlaten, met vermelding
van de naam en het adres van de geadresseerde,
— de elke dag verpakte hoeveelheden druivensap
en/of druivensap vermengd met andere producten,
met opgave van de hoeveelheden druivensap die
zijn gebruikt bij de bereiding van de betrokken
producten.”.
5. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
„Artikel 7
1. Wanneer de verwerker niet zelf overeenkomstig
artikel 1, lid 3 bis, druivensap vermengt met andere
producten, of sap bottelt, eventueel vermengd met
andere producten, moet hij in vak 10 van het in bijlage
III bij Verordening (EEG) nr. 2238/93 bedoelde geleidedocument aangeven of voor de verwerking van druivenmost tot dit product in het kader van deze verordening reeds een steunaanvraag is ingediend bij de
bevoegde autoriteiten.
2. Wanneer het druivensap door de persoon die het
heeft bereid in de Gemeenschap wordt verzonden naar
een bottelaar, zendt deze laatste binnen vijftien dagen
na de ontvangst van het product een kopie van het
geleidedocument aan de bevoegde instantie of aan de
daartoe gemachtigde dienst van de plaats van lossing.
Uiterlijk vijftien dagen na de ontvangst ervan zendt de
bevoegde instantie of de gemachtigde dienst van de
plaats van lossing de kopie van het geleidedocument,
naar behoren geviseerd, aan de verwerker/verzender
van het betrokken druivensap.
3. Wanneer het druivensap door de persoon die het
heeft bereid in de Gemeenschap wordt verzonden naar
een fabrikant van producten als omschreven in artikel
1, lid 3 bis,
— zendt de fabrikant van deze producten het geleidedocument van het druivensap uiterlijk vijftien
dagen na de ontvangst ervan aan de bevoegde
instantie of de daartoe gemachtigde dienst van de
plaats van lossing;
— mag de controle-instantie of de gemachtigde dienst
de in het eerste streepje bedoelde geleidedocumenten slechts viseren indien hij voldoende garanties heeft dat het betrokken druivensap werkelijk
met andere producten is vermengd om de in artikel
1, lid 3 bis, bedoelde dranken te vervaardigen.
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Indien deze garanties aanwezig zijn, zendt de bevoegde
instantie of de gemachtigde dienst van de plaats van
lossing uiterlijk vijftien dagen na ontvangst van het in
lid 1 bedoelde geleidedocument een naar behoren
geviseerde kopie van dit geleidedocument aan de
verwerker/verzender van het betrokken druivensap.
4. Wanneer druivensap in de Gemeenschap door de
persoon die het heeft bereid naar een opslagbedrijf
wordt verzonden voordat het wordt gebotteld of
voordat het wordt gebruikt voor de bereiding van alcoholvrije dranken als omschreven in artikel 1, lid 3 bis,
— zendt het opslagbedrijf het geleidedocument voor
het druivensap uiterlijk vijftien dagen na de
ontvangst ervan aan de bevoegde instantie of aan
de daartoe gemachtigde dienst van de plaats van
lossing,
— mag de controle-instantie of de gemachtigde dienst
het in het eerste streepje bedoelde geleidedocument slechts viseren na zich ervan te hebben vergewist dat ten minste een even grote hoeveelheid als
die waarop de betrokken zending betrekking had,
met een passend geleidedocument naar een bottelaar of een fabrikant van alcoholvrije dranken als
bedoeld in artikel 1, lid 3 bis, is verzonden en door
deze gebruikers in ontvangst is genomen.
Indien aan de in de eerste alinea, tweede streepje,
bedoelde voorwaarden is voldaan en na ontvangst van
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het geleidedocument, zendt de bevoegde instantie of
de gemachtigde dienst van de plaats van lossing de
naar behoren geviseerde kopie van het in het eerste
streepje bedoelde geleidedocument terug aan de
verwerker/verzender van het betrokken druivensap.”.
6. De tweede alinea in de huidige tekst wordt lid 5.
7. Aan artikel 9, lid 1, wordt de volgende zin toegevoegd:
„Ingeval een administratief onderzoek wordt geopend
inzake het recht op steun, vindt de betaling pas plaats
na erkenning van het recht op steun.”.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Op verzoek van een marktdeelnemer kunnen de in artikel
1, leden 1 en 5, bedoelde bepalingen worden toegepast op
steunaanvragen die zijn ingediend en/of op zendingen
druivensap als bedoeld in artikel 7, leden 2 tot en met 4,
van Verordening (EEG) nr. 2641/88, als gewijzigd bij deze
verordening, die hebben plaatsgevonden op 1 januari
1997 of later.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 584/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1998
tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de
vijfde bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97
bedoelde permanente openbare inschrijving
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, leden 3 en 6, en artikel 12, lid
3,
Overwegende dat de interventiebureaus bij openbare
inschrijving bepaalde hoeveelheden boter die in hun bezit
zijn, verkopen en steun voor room, boter en boterconcentraat toekennen, een en ander overeenkomstig 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 (3); dat in artikel 18 van die verordening is
bepaald dat, rekening houdend met de voor elke bijzondere inschrijving ontvangen offertes, een minimumverkoopprijs voor boter en een maximumbedrag van de
steun voor room, boter en boterconcentraat worden vast-

gesteld, die kunnen worden gedifferentieerd volgens de
bestemming, het vetgehalte van de boter en de verwerkingsmethode, of wordt besloten aan de inschrijving geen
gevolg te geven; dat de bedragen van de verwerkingszekerheden dienovereenkomstig moeten worden vastgesteld;
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
Voor de vijfde bijzondere inschrijving in het kader van de
permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2571/97, worden de maximumbedragen van
de steun alsmede de bedragen van de verwerkingszekerheden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de
bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 14 maart 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.
(2) PB L 206 van 16. 8. 1996, blz. 21.
(3) PB L 350 van 20. 12. 1997, blz. 3.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 13 maart 1998 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de vijfde bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr.
2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving
(in ECU/100 kg)
Formule

A
Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

In ongewijzigde
staat









Concentraat









Verwerkingsmethode

Minimum
verkoopprijs

Boter
A 82 %

Verwerkingszekerheid

Maximum
bedrag van
de steun

Verwerkingszekerheid

B

In ongewijzigde
staat





Concentraat





Boter A 82 %

117

113

117

113

Boter : 82 %

112

108





Boterconcentraat

144

140

144

140

Room





50

48

Boter

129



129



Boterconcentraat

158



158



Room





55
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VERORDENING (EG) Nr. 585/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1998
betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst
bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2094/97
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat het, met name rekening houdend met
de in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr.
2692/89 genoemde criteria, niet wenselijk is een maximumsubsidie vast te stellen;

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 10, lid 1,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de
Commissie van 6 september 1989 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de verzending van rijst naar
Réunion (3), inzonderheid op artikel 9, lid 1,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2094/97 van de
Commissie (4) een inschrijving voor de vaststelling van de
subsidie voor de verzending van rijst naar het eiland
Réunion is opengesteld;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2692/89, de Commissie volgens de procedure van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95 op
grond van de ingediende offertes kan besluiten niet tot
toewijzing over te gaan;

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 9 tot
en met 12 maart 1998 zijn ingediend in het kader van de
in Verordening (EG) nr. 2094/97 bedoelde inschrijving
voor de subsidie voor de verzending van langkorrelige
gedopte rijst van GN-code 1006 20 98 naar het eiland
Réunion.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 14 maart 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

329 van 30. 12. 1995, blz. 18.
20 van 27. 1. 1998, blz. 16.
29 van 7. 9. 1989, blz. 8.
292 van 25. 10. 1997, blz. 14.
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VERORDENING (EG) Nr. 586/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1998
tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die
door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 199e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de
algemene interventiemaatregelen is gehouden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2634/97 (2), en met name op
artikel 6, lid 7,
Overwegende dat, overeenkomstig Verordening (EEG) nr.
2456/93 van de Commissie van 1 september 1993 tot
uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
wat de algemene en de speciale interventiemaatregelen in
de sector rundvlees betreft (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2602/97 (4), en bij artikel 1, lid 1,
van Verordening (EEG) nr. 1627/89 van de Commissie
van 9 juni 1989 betreffende de aankoop van rundvlees
door middel van inschrijving (5), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 72/98 (6), een inschrijving is
geopend;
Overwegende dat, op grond van artikel 13, lid 1, van
Verordening (EEG) nr. 2456/93, eventueel voor elke
deelinschrijving een maximumaankoopprijs voor de
kwaliteit R 3 moet worden vastgesteld op basis van de
ontvangen offertes; dat krachtens artikel 13, lid 2, kan
worden besloten niet toe te wijzen; dat op grond van
artikel 14 van die verordening slechts de offertes in
aanmerking worden genomen waarin een prijs wordt
geboden die niet hoger is dan de vastgestelde maximumprijs, en ook niet hoger dan de gemiddelde nationale of
regionale marktprijs verhoogd met het in lid 1 bedoelde
bedrag;
Overwegende dat, na onderzoek van de voor de 199e
deelinschrijving ingediende offertes en rekening
houdend, overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 805/68, met hetgeen vereist is met het oog op
een redelijke ondersteuning van de markt en met de
seizoengebonden ontwikkeling van de aantallen geslachte
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

148 van 28. 6. 1968, blz. 24.
356 van 31. 12. 1997, blz. 13.
225 van 4. 9. 1993, blz. 4.
351 van 23. 12. 1997, blz. 20.
159 van 10. 6. 1989, blz. 36.
6 van 10. 1. 1998, blz. 24.

dieren en prijzen, geen gevolg blijkt te moeten worden
gegeven aan de deelinschrijving voor categorie A en dat
de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden die door
de interventiebureaus worden aanvaard voor categorie C,
moeten worden vastgesteld;
Overwegende dat de aangeboden hoeveelheden momenteel groter zijn dan de hoeveelheden die kunnen worden
aangekocht; dat derhalve op de hoeveelheden die kunnen
worden aangekocht, één of, eventueel, verscheidene
verminderingscoëfficiënten naar gelang van de verschillen
in de geboden prijs en naar gelang van de aangeboden
hoeveelheden moet of moeten worden toegepast op grond
van artikel 13, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2456/93;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 199e deelinschrijving op grond van Verordening
(EEG) nr. 1627/89:
a) wordt voor categorie A geen gevolg gegeven;
b) wordt voor categorie C:
 de maximumaankoopprijs vastgesteld op 251 ECU
per 100 kg voor hele of halve geslachte dieren van
kwaliteit R 3,
 de aanvaarde maximumhoeveelheid hele dieren en
halve dieren vastgesteld op 1 215 ton,
 op de hoeveelheden die worden aangeboden tegen
een prijs van niet meer dan 251 ECU, een coëfficiënt van 25 % in Noord-Ierland en van 10 % in
Ierland toegepast overeenkomstig artikel 13, lid 3,
van Verordening (EEG) nr. 2456/93.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 16 maart 1998.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 587/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1998
houdende tijdelijke schorsing van de afgifte van uitvoercertificaten voor bepaalde
zuivelproducten
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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1466/95 van de Commissie
van 27 juni 1995 tot vaststelling van de specifieke bepalingen inzake de toepassing van de uitvoerrestituties voor
de sector melk en zuivelproducten (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2497/97 (4), en met name op
artikel 8, lid 3,
Overwegende dat de marktsituatie voor bepaalde zuivelproducten onzeker is; dat speculatieve aanvragen
vermeden dienen te worden, aangezien die zowel kunnen
leiden tot concurrentievervalsing tussen de handelaars als
een bedreiging kunnen vormen voor de continuïteit van

de uitvoer van deze producten gedurende het betrokken
tijdvak; dat de afgifte van certificaten voor de betrokken
producten tijdelijk moet worden geschorst;
Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en
zuivelproducten geen advies heeft uitgebracht binnen de
door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De afgifte van uitvoercertificaten voor de zuivelproducten
vermeld in de bijlage wordt geschorst van 14 tot 31 maart
1998.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 14 maart 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

148
206
144
345

van
van
van
van

28.
16.
28.
16.

6. 1968, blz. 13.
8. 1996, blz. 21.
6. 1995, blz. 22.
12. 1997, blz. 12.
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BIJLAGE

Productcode

Productcode

Productcode

Productcode

0401 10 10 9000
0401 10 90 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 91 9100
0401 20 91 9500
0401 20 99 9100
0401 20 99 9500
0401 30 11 9100
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 19 9100
0401 30 19 9400
0401 30 19 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9700
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9400
0401 30 91 9700
0401 30 99 9100
0401 30 99 9400
0401 30 99 9700
0402 91 11 9110
0402 91 11 9120
0402 91 11 9310
0402 91 11 9350
0402 91 11 9370
0402 91 19 9110
0402 91 19 9120
0402 91 19 9310
0402 91 19 9350
0402 91 19 9370
0402 91 31 9100
0402 91 31 9300
0402 91 39 9100
0402 91 39 9300
0402 91 51 9000
0402 91 59 9000

0402 91 91 9000
0402 91 99 9000
0402 99 11 9110
0402 99 11 9130
0402 99 11 9150
0402 99 11 9310
0402 99 11 9330
0402 99 11 9350
0402 99 19 9110
0402 99 19 9130
0402 99 19 9150
0402 99 19 9310
0402 99 19 9330
0402 99 19 9350
0402 99 31 9110
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 39 9110
0402 99 39 9150
0402 99 39 9300
0402 99 39 9500
0402 99 91 9000
0402 99 99 9000
0403 10 11 9400
0403 10 11 9800
0403 10 13 9800
0403 10 19 9800
0403 10 31 9400
0403 10 31 9800
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 31 9000
0403 90 33 9200
0403 90 33 9300

0403 90 33 9500
0403 90 33 9900
0403 90 39 9000
0403 90 51 9100
0403 90 51 9300
0403 90 53 9000
0403 90 59 9110
0403 90 59 9140
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0403 90 59 9540
0403 90 59 9570
0403 90 61 9100
0403 90 61 9300
0403 90 63 9000
0403 90 69 9000
0404 90 21 9100
0404 90 21 9910
0404 90 21 9950
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150
0404 90 23 9911
0404 90 23 9913
0404 90 23 9915
0404 90 23 9917
0404 90 23 9919
0404 90 23 9931
0404 90 23 9933
0404 90 23 9935
0404 90 23 9937
0404 90 23 9939
0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
0404 90 29 9120
0404 90 29 9130
0404 90 29 9135

0404 90 29 9150
0404 90 29 9160
0404 90 29 9180
0404 90 81 9100
0404 90 81 9910
0404 90 81 9950
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9911
0404 90 83 9913
0404 90 83 9915
0404 90 83 9917
0404 90 83 9919
0404 90 83 9931
0404 90 83 9933
0404 90 83 9935
0404 90 83 9937
0404 90 89 9130
0404 90 89 9150
0404 90 89 9930
0404 90 89 9950
0404 90 89 9990
2309 10 70 9100
2309 10 70 9200
2309 10 70 9300
2309 10 70 9500
2309 10 70 9600
2309 10 70 9700
2309 10 70 9800
2309 90 70 9100
2309 90 70 9200
2309 90 70 9300
2309 90 70 9500
2309 90 70 9600
2309 90 70 9700
2309 90 70 9800
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VERORDENING (EG) Nr. 588/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1998
tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van
meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

vaststelling van de restituties rekening moet worden
gehouden;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 150/95 (7), 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 vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1482/96 (9),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en
met name op artikel 13, lid 2, vierde alinea,
Overwegende dat de bij uitvoer van granen en meel, gries
en griesmeel van tarwe of rogge toe te passen restituties
zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 564/98 van de
Commissie (3);
Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EG)
nr. 564/98 genoemde regelen op de gegevens waarover de
Commissie heden beschikt, aanleiding geeft tot wijziging
van de op dit tijdstip geldende restituties bij uitvoer in de
zin als vermeld in de bijlage bij deze verordening;
Overwegende dat, in het kader van openbare inschrijvingen door het Wereldvoedselprogramma, de uitvoer van
een hoeveelheid van 100 000 ton maïs naar bepaalde
bestemmingen mogelijk is; dat daartoe de procedure van
artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1162/95 van de
Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 444/98 (5), moet worden toegepast; dat daarmee bij de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in
artikel 1, onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr.
1766/92 bedoelde producten, die vastgesteld zijn in de
bijlage van Verordening (EG) nr. 564/98, worden in overeenstemming met de bijlage van deze verordening voor
de daarin vermelde producten gewijzigd.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 14 maart 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 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

181 van 1. 7. 1992, blz. 21.
126 van 24. 5. 1996, blz. 37.
76 van 13. 3. 1998, blz. 12.
117 van 24. 5. 1995, blz. 2.
56 van 26. 2. 1998, blz. 12.

(6)
(7)
(8)
(9)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

387 van 31. 12. 1992, blz. 1.
22 van 31. 1. 1995, blz. 1.
108 van 1. 5. 1993, blz. 106.
188 van 27. 7. 1996, blz. 22.
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BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 13 maart 1998 tot wijziging van de restituties b¶ uitvoer
voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(in ecu / ton)
Productcode

Bestemming (1)

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000




03
02
03
02

03
02



04
03
02



1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000

1007 00 90 9000
1008 20 00 9000

Bedrag van de
restitutie




5,00
0
25,00
35,00

21,00
0



23,00 (3)
13,00




(in ecu / ton)
Productcode

Bestemming (1)

Bedrag van de
restitutie

1101 00 11 9000





1101 00 15 9100

01

18,00

1101 00 15 9130

01

17,00

1101 00 15 9150

01

15,50

1101 00 15 9170

01

14,50

1101 00 15 9180

01

13,50

1101 00 15 9190





1101 00 90 9000





1102 10 00 9500

01

47,50

1102 10 00 9700





1102 10 00 9900





1103 11 10 9200



 (2)

1103 11 10 9400



 (2)

1103 11 10 9900





1103 11 90 9200

01

0 (2 )

1103 11 90 9800





(1) De bestemmingen zĳn de volgende:
01 alle derde landen,
02 overige derde landen,
03 Zwitserland en Liechtenstein,
04 Tanzania, Burundi, de Republiek Congo (Brazzaville) en de Democratische Republiek Congo.
(2) Als dit product geagglomereerd griesmeel bevat, wordt geen restitutie verleend.
(3) In het kader van de procedure van artikel 7, lid 4, van de gewijzigde Verordening (EG) nr. 1162/95 vastgestelde restitutie voor een hoeveelheid van 100 000
ton maïs voor uitvoer naar Tanzania, Burundi, de Republiek Congo (Brazzaville) en de Democratische Republiek Congo in het kader van openbare
inschrijvingen door het Wereldvoedselprogramma.

NB: De zones zĳn die welke worden omschreven door de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie (PB L 214 van 30.
7. 1992, blz. 20).
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VERORDENING (EG) Nr. 589/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1998
tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen
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 3, lid 1,
Overwegende dat de landbouwomrekeningskoersen zĳn
vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 550/98 van de
Commissie (3);
Overwegende dat in artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
3813/92 is bepaald dat, tenzĳ bevestigingsperioden
worden ingesteld, de landbouwomrekeningskoers van een
valuta wordt gewĳzigd wanneer de monetaire afwĳking
ten opzichte van de representatieve marktkoers bepaalde
niveaus overschrĳdt;
Overwegende dat de representatieve marktkoersen worden
bepaald op grond van de basisreferentieperioden of, in
voorkomend geval, de bevestigingsperioden zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EEG) nr.
1068/93 van de Commissie van 30 april 1993 houdende
nadere voorschriften voor de vaststelling en de toepassing
van de omrekeningskoersen in de landbouwsector (4),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1482/96 (5);
dat in lid 2 van dat artikel is bepaald dat, indien tussen de
monetaire afwĳkingen van twee lidstaten, die zĳn berekend op basis van het gemiddelde van de koersen van de
ecu op drie opeenvolgende noteringsdagen, een verschil
bestaat waarvan de absolute waarde groter is dan zes
punten, de representatieve marktkoersen worden aangepast op basis van de betrokken drie dagen;
Overwegende dat er, op grond van de van 11 tot en met
13 maart 1998 geconstateerde wisselkoersen, een nieuwe
landbouwomrekeningskoers moet worden vastgesteld voor

de Griekse drachme, de Portugese escudo en de Spaanse
peseta;
Overwegende dat in artikel 15, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 1068/93 is bepaald dat een vooraf vastgestelde
landbouwomrekeningskoers moet worden aangepast
indien deze meer dan vier punten afwĳkt van de landbouwomrekeningskoers die geldt op het moment van het
ontstaansfeit voor het betrokken bedrag; dat de vooraf
vastgestelde landbouwomrekeningskoers in dat geval zo
wordt aangepast dat het verschil ten opzichte van de
geldende koers nog slechts vier punten bedraagt; dat dient
te worden aangegeven door welke koers de vooraf vastgestelde landbouwomrekeningskoers wordt vervangen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De landbouwomrekeningskoersen worden vastgesteld in
bĳlage I.
Artikel 2
In het in artikel 15, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
1068/93 bedoelde geval wordt in plaats van de vooraf
vastgestelde
landbouwomrekeningskoers
voor
de
betrokken valuta de koers van de ecu toegepast die is
aangegeven in bĳlage II,
 in tabel A, wanneer deze koers hoger is dan de vooraf
vastgestelde koers, of
 in tabel B, wanneer deze koers lager is dan de vooraf
vastgestelde koers.
Artikel 3
Verordening (EG) nr. 550/98 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op 14 maart 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 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

387 van 31. 12. 1992, blz. 1.
22 van 31. 1. 1995, blz. 1.
72 van 11. 3. 1998, blz. 15.
108 van 1. 5. 1993, blz. 106.
188 van 27. 7. 1996, blz. 22.
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BöLAGE I
Landbouwomrekeningskoersen

1 ecu =

40,9321
7,54917
1,98243
312,979
202,528
6,68769
6,02811
2,23273
0,796521
1 973,93
13,9485
167,836
8,79309
0,695735

Belgische frank en
Luxemburgse frank
Deense kroon
Duitse mark
Griekse drachme
Portugese escudo
Franse frank
Finse mark
Nederlandse gulden
Iers pond
Italiaanse lire
Oostenrĳkse schilling
Spaanse peseta
Zweedse kroon
Pond sterling

BIJLAGE II
Aangepaste vooraf vastgestelde landbouwomrekeningskoersen

Tabel A

1 ecu =

39,3578
7,25882
1,90618
300,941
194,738
6,43047
5,79626
2,14686
0,765886
1 898,01
13,4120
161,381
8,45489
0,668976

Belgische frank en
Luxemburgse frank
Deense kroon
Duitse mark
Griekse drachme
Portugese escudo
Franse frank
Finse mark
Nederlandse gulden
Iers pond
Italiaanse lire
Oostenrĳkse schilling
Spaanse peseta
Zweedse kroon
Pond sterling

Tabel B

1 ecu =

42,6376
7,86372
2,06503
326,020
210,967
6,96634
6,27928
2,32576
0,829709
2 056,18
14,5297
174,829
9,15947
0,724724

Belgische frank en
Luxemburgse frank
Deense kroon
Duitse mark
Griekse drachme
Portugese escudo
Franse frank
Finse mark
Nederlandse gulden
Iers pond
Italiaanse lire
Oostenrĳkse schilling
Spaanse peseta
Zweedse kroon
Pond sterling
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VERORDENING (EG) Nr. 590/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1998
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

(EEG) nr. 1766/92 ten aanzien van de invoerrechten in de
sector granen;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de vastgestelde invoerrechten van
toepassing zĳn totdat een nieuwe vaststelling in werking
treedt; dat de invoerrechten ook van kracht blĳven als in
de twee weken die aan de volgende periodieke vaststelling
voorafgaan geen enkele notering beschikbaar is voor de in
bĳlage II van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde
referentiebeurs;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie
van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen 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,
Overwegende dat in artikel 10 van Verordening (EEG) nr.
1766/92 is bepaald dat bĳ de invoer van de in artikel 1
van die verordening bedoelde producten de rechten van
het gemeenschappelĳk douanetarief worden geheven; dat
voor de producten als bedoeld in lid 2 van dat artikel het
invoerrecht echter gelĳk is aan de interventieprĳs voor
deze producten bĳ de invoer, verhoogd met 55 % en
verminderd met de cif-invoerprĳs van de betrokken
zending;
Overwegende dat in artikel 10, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 is bepaald dat de cif-invoerprĳzen
worden berekend aan de hand van de representatieve
prĳzen voor het betrokken product op de wereldmarkt;
Overwegende dat bĳ Verordening (EG) nr. 1249/96 bepalingen zĳn vastgesteld voor de uitvoering van Verordening

Overwegende dat, voor het normaal functioneren van het
stelsel van invoerrechten, deze rechten voor de zwevende
valuta’s moeten worden berekend aan de hand van de in
een referentieperiode geconstateerde representatieve
marktkoersen;
Overwegende dat de toepassing van Verordening (EG) nr.
1249/96 ertoe leidt de invoerrechten vast te stellen zoals
vermeld in de bĳlagen bĳ deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde invoerrechten in de sector granen worden vastgesteld in bĳlage I bĳ deze verordening en zĳn bepaald
aan de hand van de in bĳlage II vermelde elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 16 maart 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(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.
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BöLAGE I
Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 genoemde
producten

GN-code

Omschrĳving

Invoerrecht bĳ invoer over land,
langs de binnenwateren of
over zee vanuit havens aan
de Middellandse Zee,
de Zwarte Zee of de
Oostzee (in ecu/ton)

Invoerrecht bĳ invoer door de
lucht of over zee vanuit
andere havens (2)
(in ecu/ton)

0,00

0,00

1001 10 00

Harde tarwe (1)

1001 90 91

Zachte tarwe, zaaigoed

41,96

31,96

1001 90 99

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, bestemd voor zaaidoeleinden (3)

41,96

31,96

van gemiddelde kwaliteit

59,59

49,59

van lage kwaliteit

73,24

63,24

1002 00 00

Rogge

74,02

64,02

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

74,02

64,02

1003 00 90

Gerst, niet bestemd voor zaaidoeleinden (3)

74,02

64,02

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

82,99

72,99

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (3)

82,99

72,99

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

74,02

64,02

(1) 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.
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BöLAGE II
Berekeningselementen
(periode van 27 februari 1998 tot en met 12 maart 1998)
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

HRS2. 14 % HRW2. 11,5 %

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

207,05 (1)

116,72 (1)

127,88

118,89

113,56

100,48

20,90

12,26

3,94

7,28

















(1) Fob Gulf.

2. Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico  Rotterdam: 11,75 ecu/ton; Grote Meren  Rotterdam: 24,19 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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VERORDENING (EG) Nr. 591/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1998
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van systeem A1 in de sector
groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie
van 14 november 1996 houdende uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad wat de
toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en
fruit betreft (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 213/98 (2), en met name op artikel 2, lid 3,
Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 8/98 van de
Commissie (3) is bepaald voor welke hoeveelheden, exclusief de hoeveelheden waarvoor in het kader van voedselhulp certificaten zijn aangevraagd, uitvoercertificaten van
systeem A1 kunnen worden afgegeven;
Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EG) nr.
2190/96 is bepaald onder welke voorwaarden de
Commissie bijzondere maatregelen kan nemen om overschrijding van de hoeveelheden waarvoor certificaten van
systeem A1 kunnen worden afgegeven, te voorkomen;
Overwegende dat, volgens de informatie waarover de
Commissie op dit ogenblik beschikt, deze hoeveelheden,
verminderd en vermeerderd met de in artikel 2, lid 3, van
Verordening (EG) nr. 2190/96 bedoelde hoeveelheden,
zouden worden overschreden als de certificaten van

systeem A1 die op of na 9 maart 1998 zijn aangevraagd
voor hazelnoten zonder dop, onbeperkt zouden worden
afgegeven; dat het bijgevolg dienstig is voor dit product
een afgiftepercentage voor certificaten van systeem A1
vast te stellen voor op 9 maart 1998 aangevraagde
hoeveelheden en certificaataanvragen die later in de loop
van dezelfde aanvraagperiode worden ingediend, af te
wijzen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Uitvoercertificaten van systeem A1 voor hazelnoten
zonder dop, die op 9 maart 1998 zijn aangevraagd op
grond van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 8/98,
worden afgegeven voor 18,8 % van de aangevraagde
hoeveelheden.
Na 9 maart 1998 en vóór 11 maart 1998 ingediende
certificaataanvragen van systeem A1 voor dit product
worden afgewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 14 maart 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 292 van 15. 11. 1996, blz. 12.
(2) PB L 22 van 29. 1. 1998, blz. 8.
(3) PB L 3 van 7. 1. 1998, blz. 5.
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VERORDENING (EG) Nr. 592/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1998
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van systeem A1 in de sector
groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie
van 14 november 1996 houdende uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad wat de
toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en
fruit betreft (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 213/98 (2), en met name op artikel 2, lid 3,
Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 520/98 van de
Commissie (3) is bepaald voor welke hoeveelheden, exclusief de hoeveelheden waarvoor in het kader van voedselhulp certificaten zijn aangevraagd, uitvoercertificaten van
systeem A1 kunnen worden afgegeven;
Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EG) nr.
2190/96 is bepaald onder welke voorwaarden de
Commissie bijzondere maatregelen kan nemen om overschrijding van de hoeveelheden waarvoor certificaten van
systeem A1 kunnen worden afgegeven, te voorkomen;
Overwegende dat, volgens de informatie waarover de
Commissie op dit ogenblik beschikt, deze hoeveelheden,
verminderd en vermeerderd met de in artikel 2, lid 3, van
Verordening (EG) nr. 2190/96 bedoelde hoeveelheden,

zouden worden overschreden als de certificaten van
systeem A1 die op of na 11 maart 1998 zijn aangevraagd
voor appelen, onbeperkt zouden worden afgegeven; dat
het bijgevolg dienstig is voor dit product een afgiftepercentage voor certificaten van systeem A1 vast te stellen
voor op 11 maart 1998 aangevraagde hoeveelheden en
certificaataanvragen die later in de loop van dezelfde
aanvraagperiode worden ingediend, af te wijzen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Uitvoercertificaten van systeem A1 voor appelen, die op
11 maart 1998 zijn aangevraagd op grond van artikel 1
van Verordening (EG) nr. 520/98, worden afgegeven voor
18,2 % van de aangevraagde hoeveelheden.
Na 11 maart 1998 en vóór 13 mei 1998 ingediende certificaataanvragen van systeem A1 voor dit product worden
afgewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 14 maart 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 292 van 15. 11. 1996, blz. 12.
(2) PB L 22 van 29. 1. 1998, blz. 8.
(3) PB L 66 van 6. 3. 1998, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 593/98 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1998
houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde
producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet
in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
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 (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en
met name op artikel 13, lid 3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (3), gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 192/98 (4), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende dat de restitutiebedragen welke met ingang
van 13 maart 1998 worden toegepast op de in de bijlage
bedoelde producten, uitgevoerd in de vorm van niet in
bijlage II van het Verdrag vermelde goederen, zijn vastge-

steld bij Verordening (EG) nr. 574/98 van de
Commissie (5); dat bij verificatie is gebleken dat in
bepaalde gevallen een foutief bedrag is vastgesteld; dat de
bijlage bij die verordening derhalve moet worden gerectificeerd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restitutiebedragen die zijn vastgesteld bij Verordening
(EG) nr. 574/98 worden gewijzigd zoals in de bijlage van
deze verordening aangegeven.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 13 maart 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 maart 1998.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

181 van 1. 7. 1992, blz. 21.
126 van 24. 5. 1996, blz. 37.
329 van 30. 12. 1995, blz. 18.
20 van 27. 1. 1998, blz. 16.

(5) PB L 76 van 13. 3. 1998, blz. 26.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 13 maart 1998 houdende wijziging van de restituties die
worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de
vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

GN-code

Omschrijving (1)

1001 10 00

Harde tarwe:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen

1001 90 99

Restitutievoet per
100 kg
basisproduct




Zachte tarwe en mengkoren:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen:
– – in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1222/94 (2)
– – in andere gevallen

0,636
1,232

1002 00 00

Rogge

2,979

1003 00 90

Gerst

1,885

1004 00 00

Haver

1,876

1005 90 00

Maïs, gebruikt in de vorm van:
– zetmeel:
– – in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1222/94 (2)
– – in andere gevallen
– glucose, glucosestroop, maltodextrine, maltodextrinestroop van
de GN-codes 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3):
– – in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1222/94 (2)
– – in andere gevallen
– andere (als zodanig)
Aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 gelijkgesteld aan een
verwerkingsproduct van maïs:
– in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1222/94 (2)
– in andere gevallen

1006 20

ex 1006 30

1006 40 00

0,801

1,283
2,028

1,084
1,829
2,028

1,283
2,028

Gedopte rijst:
– rondkorrelig
– halflangkorrelig
– langkorrelig





Volwitte rijst:
– rondkorrelig
– halflangkorrelig
– langkorrelig





Breukrijst gebruikt in de vorm van:
– zetmeel van GN-code 1108 19 10:
– – in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1222/94 (2)
– – in andere gevallen
– andere (als zodanig)
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GN-code

Omschrijving (1)

L 77/35
Restitutievoet per
100 kg
basisproduct

1007 00 90

Graansorgho

1,885

1101 00

Meel van tarwe of van mengkoren:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen

0,985
1,515

1102 10 00

Roggemeel

4,081

1103 11 10

Gries en griesmeel van harde tarwe („durum”):
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen




Gries en griesmeel van zachte tarwe en spelt:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen

0,985
1,515

1103 11 90

(1) Voor de landbouwproducten verkregen door verwerking van het basisproduct en/of gelijkgesteld, moeten de coëfficiënten
vermeld in bijlage E van de gewijzigde Verordening (EG) nr. 1222/94 van de Commissie (PB L 136 van 31. 5. 1994, blz. 5),
worden gebruikt.
(2) De goederen die in aanmerking komen zijn aangeduid in bijlage I van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de
Commissie (PB L 159 van 1. 7. 1993, blz. 112).
(3) Voor stropen van de GN-codes 1702 30 99, 1702 40 90 en 1702 60 90, verkregen door het mengen van glucose- en
fructosestropen, geeft alleen glucosestroop recht op uitvoerrestitutie.
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RICHTLIJN 98/5/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 16 februari 1998
ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

ceerde advocaten dat eerst na afloop van een
bepaalde periode waarin het beroep in de lidstaat
van ontvangst onder de oorspronkelijke beroepstitel
werd uitgeoefend, kunnen bereiken of hun praktijk
onder de oorspronkelijke beroepstitel kunnen
voortzetten;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 49 en artikel 57,
lid 1 en lid 2, eerste en derde volzin,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal
Comité (2),

(4)

Overwegende dat deze periode de advocaat in staat
moet stellen tot de advocatuur in de lidstaat van
ontvangst toe te treden, na verificatie van zijn
beroepservaring in deze lidstaat;

(5)

Overwegende dat op communautair niveau een
initiatief terzake gerechtvaardigd is, niet slechts
omdat daarmee, naast de algemene erkenningsregel, voor advocaten een gemakkelijkere weg tot
toetreding tot de beroepsuitoefening in de lidstaat
van ontvangst wordt geopend, maar tevens omdat
door de voor advocaten geboden mogelijkheid om
permanent onder hun oorspronkelijke beroepstitel
in een lidstaat van ontvangst werkzaam te zijn,
tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van de
justitiabelen die wegens het toenemende handelsverkeer als gevolg van de interne markt in verband
met grensoverschrijdende transacties waarbij internationaal, communautair en nationaal recht
dikwijls met elkaar verweven zijn, juridische
adviezen verlangen;

(6)

Overwegende dat een maatregel op communautair
niveau eveneens gerechtvaardigd is wegens het feit
dat het thans slechts in enkele lidstaten is toegestaan dat advocaten uit andere lidstaten de werkzaamheden van advocaat onder hun oorspronkelijke beroepstitel, anders dan als dienstverrichting,
uitoefenen; dat hieraan echter in de lidstaten waar
deze mogelijkheid bestaat op zeer uiteenlopende
wijze uitvoering wordt gegeven, bijvoorbeeld wat
het werkterrein en de verplichte inschrijving bij de
bevoegde autoriteiten betreft; dat een dergelijke
verscheidenheid aan situaties tot ongelijkheid en
mededingingsdistorsies bij de advocaten van de
lidstaten leidt en een belemmering voor het vrije
verkeer vormt; dat slechts een richtlijn tot vaststelling van de voorwaarden voor de beroepsbeoefening, anders dan als dienstverrichting, door advocaten onder de oorspronkelijke beroepstitel hiervoor een oplossing kan bieden en advocaten en
justitiabelen in alle lidstaten dezelfde mogelijkheden kan bieden;

Volgens de procedure van artikel 189 B van het
Verdrag (3),
(1)

(2)

(3)

Overwegende dat luidens artikel 7 A van het
Verdrag de interne markt een ruimte zonder
binnengrenzen omvat en dat overeenkomstig
artikel 3, onder c), van het Verdrag de afschaffing
van hinderpalen tussen de lidstaten voor het vrije
verkeer van personen en diensten een van de doelstellingen van de Gemeenschap vormt; dat zulks
voor de onderdanen van de lidstaten met name de
mogelijkheid meebrengt om als zelfstandige of in
loondienst in een andere lidstaat dan die waar zij
hun beroepskwalificaties hebben verworven, een
beroep uit te oefenen;
Overwegende dat een in een lidstaat volledig
bevoegd advocaat reeds op grond van Richtlijn 89/
48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van
hogeronderwijsdiploma’s waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten (4) erkenning van zijn diploma kan
verlangen; dat die richtlijn de toetreding van de
advocaat tot de advocatuur van de lidstaat van
ontvangst tot doel heeft; dat daarmee niet wordt
beoogd om in de aldaar geldende beroepsvoorschriften wijziging te brengen noch om de migrerende advocaat aan de toepassing van die regels te
onttrekken;
Overwegende dat terwijl sommige advocaten snel
tot de advocatuur van de lidstaat van ontvangst
kunnen toetreden door met goed gevolg een proeve
van bekwaamheid zoals voorzien bij Richtlijn 89/
48/EEG af te leggen, andere volledig gekwalifi-

(1) PB C 128 van 24. 5. 1995, blz. 6 en PB C 355 van 25. 11.
1996, blz. 19.
(2) PB C 256 van 2. 10. 1995, blz. 14.
(3) Advies van het Europees Parlement van 19 juni 1996 (PB C
198 van 8. 7. 1996, blz. 85), gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 24 juli 1997 (PB C 297 van 29. 9. 1997, blz. 6),
besluit van het Europees Parlement van 19 november 1997,
besluit van de Raad van 15 december 1997.
(4) PB L 19 van 24. 1. 1989, blz. 16.
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Overwegende dat bij deze richtlijn, overeenkomstig
de doelstelling daarvan, geen louter interne situaties
worden geregeld; dat daarin slechts aan de nationale beroepsregels wordt geraakt voorzover dat voor
het daadwerkelijk bereiken van deze doelstelling
noodzakelijk is; dat daarin met name nationale
regelgeving waarin de toegang tot het beroep van
advocaat en de uitoefening daarvan onder de
beroepstitel van de lidstaat van ontvangst is geregeld, onverlet wordt gelaten;
Overwegende dat de in de richtlijn bedoelde advocaten verplicht dienen te worden zich bij de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst in
te schrijven, opdat deze zich ervan kan vergewissen
dat zij de beroeps- en gedragsregels eerbiedigen; dat
het gevolg van deze inschrijving met betrekking tot
de geografische rechtsgebieden waar en de instanties en de aard van de gerechten waarbij de advocaten hun praktijk kunnen uitoefenen, door de op
advocaten in de lidstaat van ontvangst toepasselijke
wetgeving wordt bepaald;
Overwegende dat advocaten die niet in de advocatuur van de lidstaat van ontvangst zijn opgenomen,
gehouden zijn aldaar hun beroep onder hun
oorspronkelijke beroepstitel uit te oefenen,
teneinde de informatie van de consument te waarborgen en een onderscheid mogelijk te maken
tussen hen en de advocaten van de lidstaat van
ontvangst die onder de beroepstitel van die lidstaat
optreden;
Overwegende dat het de advocaten in de zin van
deze richtlijn moet worden toegestaan juridische
adviezen te geven, met name over het recht van de
lidstaat van herkomst, over het communautaire en
het internationale recht en over het recht van de
lidstaat van ontvangst; dat dit wat het verrichten
van diensten betreft reeds was toegestaan bij Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977
tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van
diensten (1); dat echter evenals in Richtlijn 77/
249/EEG, in de mogelijkheid dient te worden voorzien de werkzaamheden van advocaten die in het
Verenigd Koninkrijk en in Ierland hun beroep
onder hun oorspronkelijke beroepstitel uitoefenen
met betrekking tot bepaalde akten op het gebied
van onroerend goed en de erfopvolging uit te
sluiten; dat deze richtlijn in geen enkel opzicht
afbreuk doet aan bepalingen in lidstaten waarbij
bepaalde werkzaamheden aan andere beroepen dan
het beroep van advocaat worden voorbehouden; dat
tevens van Richtlijn 77/249/EEG de mogelijkheid
voor de lidstaat van ontvangst moet worden overgenomen te eisen dat de advocaat die onder zijn
oorspronkelijke beroepstitel werkzaam is, bij de
vertegenwoordiging en de verdediging van een
cliënt in rechte met een plaatselijke advocaat
samenwerkt; dat de verplichting tot samenwerking
van toepassing is overeenkomstig de daaraan door

(1) PB L 78 van 26. 3. 1977, blz. 17. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij de Akte van Toetreding van 1994.
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het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gegeven uitlegging, in het bijzonder in
zijn arrest van 25 februari 1988 in zaak 427/85
(Commissie/Duitsland) (2);
(11)

Overwegende dat de lidstaten met het oog op de
goede werking van het gerecht moeten blijven
beschikken over de mogelijkheid om de toegang
tot hun hoogste rechtscolleges door middel van
specifieke regels voor te behouden aan gespecialiseerde advocaten, zonder evenwel de integratie van
uit andere lidstaten afkomstige advocaten die
voldoen aan de gestelde voorwaarden te belemmeren;

(12)

Overwegende dat de onder zijn oorspronkelijke
beroepstitel in de lidstaat van ontvangst ingeschreven advocaat bij de bevoegde autoriteit van de
lidstaat van herkomst ingeschreven dient te blijven,
teneinde zijn hoedanigheid van advocaat te
behouden en voor deze richtlijn in aanmerking te
komen; dat daarom een nauwe samenwerking
tussen de bevoegde autoriteiten, met name in het
kader van eventuele tuchtprocedures, onmisbaar is;

(13)

Overwegende dat de door deze richtlijn bestreken
advocaten, ongeacht of zij in de lidstaat van
herkomst als advocaat in loondienst of als zelfstandige werkzaam zijn, hun beroep in de lidstaat van
ontvangst in loondienst kunnen uitoefenen, voorzover de laatstbedoelde lidstaat ook de eigen advocaten die mogelijkheid biedt;

(14)

Overwegende dat, hoewel het bij deze richtlijn
advocaten wordt toegestaan onder hun oorspronkelijke beroepstitel hun beroep in een andere lidstaat
uit te oefenen, het doel ook de vergemakkelijking
van het verkrijgen van de beroepstitel van de
lidstaat van ontvangst is; dat de lidstaat van
ontvangst op grond van de artikelen 48 en 52 van
het Verdrag in de door het Hof van Justitie daarvan
gegeven uitlegging te allen tijde gehouden is met
de reeds op het grondgebied van deze lidstaat
verworven beroepservaring rekening te houden; dat
na drie jaar daadwerkelijke en regelmatige beroepsuitoefening in de lidstaat van ontvangst in het recht
van die lidstaat, met inbegrip van het Gemeenschapsrecht, redelijkerwijs valt aan te nemen dat
deze advocaten de noodzakelijke bekwaamheid
hebben verworven om zich volledig in de advocatuur van de lidstaat van ontvangst te kunnen integreren; dat de advocaat na deze periode de beroepstitel van de lidstaat van ontvangst moet kunnen
verkrijgen, indien hij, onder voorbehoud van verificatie, kan aantonen aldaar beroepservaring te
hebben opgedaan; dat, wanneer de periode van
daadwerkelijke en regelmatige beroepsuitoefening
van ten minste drie jaar een kortere periode in het
recht van de lidstaat van ontvangst omvat, de autoriteit tevens alle andere kennis van dit recht in
aanmerking neemt en deze kennis tijdens een
onderhoud kan toetsen; dat, als het bewijs dat aan
deze voorwaarden wordt voldaan, niet is geleverd,
het besluit van de bevoegde autoriteit van die

(2) Jurispr. 1988, blz. 1123.
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lidstaat om de beroepstitel van die lidstaat niet via
de aan die voorwaarden verbonden gunstige regeling te verlenen, met redenen omkleed en volgens
het nationale recht voor beroep bij de rechter
vatbaar moet zijn;
(15)

Overwegende dat uit de economische ontwikkelingen en de ontwikkeling van de beroepsuitoefening in de Gemeenschap blijkt dat de mogelijkheid
tot gezamenlijke uitoefening van het beroep van
advocaat, ook in de vorm van een samenwerkingsverband, werkelijkheid wordt; dat vermeden dient
te worden dat de beroepsuitoefening in groepsverband in de lidstaat van herkomst aanleiding vormt
voor belemmering of bemoeilijking van de vestiging van tot zo’n groep behorende advocaten in de
lidstaat van ontvangst; dat het de lidstaten echter
moet worden toegestaan passende maatregelen te
nemen ter verwezenlijking van de legitieme doelstelling van waarborging van de onafhankelijkheid
van het beroep; dat het wenselijk is in alle lidstaten
die beroepsuitoefening in groepsverband toestaan,
in bepaalde garanties te voorzien,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel, toepassingsgebied en definities
1. Deze richtlijn heeft tot doel het vergemakkelijken
van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat, hetzij als zelfstandige, hetzij in loondienst, in een
andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie werd
verworven.
2.

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) advocaat, de onderdaan van een lidstaat die gerechtigd
is zijn beroepswerkzaamheden onder een der volgende
beroepstitels uit te oefenen:
België:

Advocaat/Avocat/Rechtsanwalt,

Denemarken:

Advokat,

Duitsland:

Rechtsanwalt,

Finland:

Asianajaja/Advokat,

Frankrijk:

Avocat,

Griekenland:

∆ικηγροr,

Ierland:

Barrister/Solicitor,

Italië:

Avvocato,

Luxemburg:

Avocat,

Nederland:

Advocaat,

Oostenrijk:

Rechtsanwalt,

Portugal:

Advogado,

Spanje:

14. 3. 98
Abogado/Advocat/
Avogado/Abokatu,

Verenigd Koninkrijk: Advocate/Barrister/Solicitor,
Zweden:

Advokat;

b) lidstaat van herkomst, de lidstaat waar de advocaat het
recht heeft verworven een van de onder a) genoemde
beroepstitels te dragen alvorens het beroep van advocaat in een andere lidstaat uit te oefenen;
c) lidstaat van ontvangst, de lidstaat waar de advocaat
overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn zijn
beroep uitoefent;
d) oorspronkelijke beroepstitel, de beroepstitel van de
lidstaat waar de advocaat het recht heeft verworven
deze titel te dragen alvorens het beroep van advocaat
in de lidstaat van ontvangst uit te oefenen;
e) groep, elke samenwerkingsvorm, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die overeenkomstig de wetgeving van
een lidstaat is opgericht en waarin advocaten gezamenlijk en onder een gemeenschappelijke benaming hun
beroepswerkzaamheden uitoefenen;
f) relevante beroepstitel of relevant beroep, de beroepstitel of het beroep vallende onder de bevoegde autoriteit, waarbij een advocaat zich overeenkomstig artikel 3
heeft ingeschreven; bevoegde autoriteit, de desbetreffende bevoegde autoriteit.
3. Deze richtlijn is van toepassing op in de lidstaat van
herkomst en, onverminderd artikel 8, in de lidstaat van
ontvangst zowel zelfstanding werkzame advocaten als
advocaten in loondienst.
4. De uitoefening van het beroep van advocaat in de
zin van de onderhavige richtlijn doelt niet op de verrichting van diensten die het voorwerp van Richtlijn 77/
249/EEG vormen.
Artikel 2
Het

recht

van beroepsuitoefening onder
oorspronkelijke beroepstitel

de

Elke advocaat heeft het recht permanent in elke andere
lidstaat onder zijn oorspronkelijke beroepstitel de in
artikel 5 omschreven werkzaamheden van advocaat uit te
oefenen.
Toetreding tot het beroep van advocaat in de lidstaat van
ontvangst is aan de bepalingen van artikel 10 onderworpen.
Artikel 3
Inschrijving bij de bevoegde autoriteit
1. De advocaat die zijn beroep wenst uit te oefenen in
een andere lidstaat dan die waar hij zijn beroepskwalificatie heeft verworven, is gehouden zich bij de bevoegde
autoriteit van die lidstaat in te schrijven.
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2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst
gaat op vertoon van de verklaring van inschrijving bij de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst over tot
inschrijving van de advocaat. Zij kan eisen dat bij de
overlegging van die verklaring de afgifte ervan door de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst niet
meer dan drie maanden voordien is geschied. Zij stelt de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de
inschrijving in kennis.
3.

Voor de toepassing van lid 1:

 in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland schrijven de
advocaten, die hun beroep onder een andere beroepstitel dan die van het Verenigd Koninkrijk of van
Ierland uitoefenen, zich in bij hetzij de voor het
beroep van „barrister” of „advocate”, hetzij voor het
beroep van „solicitor” bevoegde autoriteit;
 in het Verenigd Koninkrijk is de voor een „barrister”
van Ierland bevoegde autoriteit die van het beroep van
„barrister” of „advocate” en de voor een „solicitor” van
Ierland bevoegde autoriteit die van het beroep van
„solicitor”;
 in Ierland is de voor een „barrister” of „advocate” van
het Verenigd Koninkrijk bevoegde autoriteit die van
het beroep van „barrister” en de voor een „solicitor”
van het Verenigd Koninkrijk bevoegde autoriteit die
van het beroep van „solicitor”.
4. Indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
ontvangst de namen van de bij haar ingeschreven advocaten publiceert, publiceert zij tevens de namen van de uit
hoofde van deze richtlijn ingeschreven advocaten.

Artikel 4
Beroepsuitoefening onder de oorspronkelijke
beroepstitel
1. De advocaat die in de lidstaat van ontvangst zijn
beroep onder zijn oorspronkelijke beroepstitel uitoefent,
is gehouden zijn beroepswerkzaamheden uit te oefenen
onder deze titel, zoals deze dient te luiden, in de taal of
een der officiële talen van de lidstaat van herkomst,
evenwel op een verstaanbare wijze en zodanig dat hij niet
kan worden verward met de beroepstitel van de lidstaat
van ontvangst.
2. Met het oog op de toepassing van lid 1, kan de
lidstaat van ontvangst eisen dat de advocaat die zijn werkzaamheden onder zijn oorspronkelijke beroepstitel uitoefent, hieraan de vermelding van de beroepsorganisatie
toevoegt waartoe hij in de lidstaat van herkomst behoort
of van de rechterlijke instantie waarbij hij overeenkomstig
de wetgeving van de lidstaat van herkomst is toegelaten.
De lidstaat van ontvangst kan tevens eisen dat de onder
zijn oorspronkelijke beroepstitel werkzame advocaat van
zijn inschrijving bij de bevoegde autoriteit van die lidstaat
melding maakt.

L 77/39
Artikel 5
Werkterrein

1. Onverminderd lid 2 en lid 3, oefent de onder zijn
oorspronkelijke beroepstitel werkzame advocaat dezelfde
werkzaamheden uit als de onder de relevante beroepstitel
van de lidstaat van ontvangst werkzame advocaat en kan
hij met name juridisch advies geven over het recht van de
lidstaat van herkomst, het Gemeenschapsrecht, het internationale recht en het recht van de lidstaat van ontvangst.
In alle gevallen leeft hij de voor de nationale jurisdicties
toepasselijke procedureregels na.
2. De lidstaten die op hun grondgebied een bepaalde
categorie advocaten toestaan akten op te maken waarbij
de bevoegdheid wordt verleend de goederen van overledenen te beheren, of waarbij onroerende zakelijke rechten
worden gevestigd of overgedragen, hetgeen in andere
lidstaten voor andere beroepen dan dat van advocaat is
gereserveerd, kunnen de advocaat die onder zijn
oorspronkelijke, in een van laatstgenoemde lidstaten
verstrekte beroepstitel werkzaam is, van die werkzaamheden uitsluiten.
3. Voor de uitoefening van de werkzaamheden die met
de vertegenwoordiging en de verdediging van een cliënt
in rechte verband houden, kan een lidstaat van ontvangst,
voorzover het recht van deze lidstaat deze werkzaamheden
voorbehoudt aan onder de beroepstitel van de lidstaat van
ontvangst werkzame advocaten, een onder zijn oorspronkelijke beroepstitel werkzame advocaat ertoe verplichten
samen te werken met een advocaat die bij de geadieerde
rechterlijke instantie optreedt en die in voorkomend geval
tegenover die rechterlijke instantie verantwoordelijk is of
samen te werken met een bij die rechterlijke instantie
optredende „avoué”.
Met het oog op de goede werking van de gerechtspleging
kunnen de lidstaten niettemin specifieke regels vaststellen
voor de toegang tot de hogere gerechtshoven, bijvoorbeeld
dat er gespecialiseerde advocaten ingeschakeld moeten
worden.

Artikel 6
Toepasselijke beroeps- en gedragsregels
1. Onafhankelijk van de beroeps- en gedragsregels
waaraan hij in de lidstaat van herkomst is onderworpen, is
de onder zijn oorspronkelijke beroepstitel werkzame
advocaat voor alle werkzaamheden die hij op het grondgebied van de lidstaat van ontvangst uitoefent, aan dezelfde
beroeps- en gedragsregels onderworpen als advocaten die
onder de relevante beroepstitel van de laatstbedoelde
lidstaat praktiseren.
2. De onder hun oorspronkelijke beroepstitel werkzame
advocaten dienen op passende wijze in de beroepsorganisaties van de lidstaat van ontvangst vertegenwoordigd te
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zijn. Dit houdt ten minste het recht in te stemmen bij de
verkiezingen van de organen van deze organisaties.

ontvangst jegens de onder zijn oorspronkelijke beroepstitel werkzame advocaat gegeven beslissing.

3. De lidstaat van ontvangst kan de onder zijn
oorspronkelijke beroepstitel werkzame advocaat ertoe
verplichten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af
te sluiten of zich bij een beroepsgarantiefonds aan te
sluiten, een en ander volgens de regels die deze lidstaat
voor aldaar uitgeoefende beroepswerkzaamheden vaststelt.
Deze verplichting geldt echter niet voor de onder zijn
oorspronkelijke beroepstitel werkzame advocaat die
aantoont door een verzekering of garantie volgens de
regels van de lidstaat van herkomst gedekt te zijn, voorzover regeling en reikwijdte van deze dekking gelijkwaardig zijn. Indien deze dekking slechts gedeeltelijk
gelijkwaardig is, kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat
van ontvangst voor de elementen die door de volgens de
regels van de lidstaat van herkomst verkregen garantie of
dekking nog niet gedekt zijn, een aanvullende verzekering
of garantie eisen.

5. De tijdelijke of de definitieve intrekking van de
bevoegdheid tot uitoefening van het beroep door de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst brengt
voor de betrokken advocaat automatisch het tijdelijke of
definitieve verbod mee in de lidstaat van ontvangst zijn
beroep onder zijn oorspronkelijke beroepstitel uit te
oefenen, doch is geen voorafgaande voorwaarde voor de
beslissing van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
ontvangst.

Artikel 7
Tuchtprocedures
1. Indien de onder zijn oorspronkelijke beroepstitel
werkzame advocaat niet aan de in de lidstaat van
ontvangst geldende verplichtingen voldoet, zijn de procedureregels, de sancties en de middelen van beroep van de
lidstaat van ontvangst van toepassing.
2. Alvorens jegens de onder zijn oorspronkelijke
beroepstitel werkzame advocaat een tuchtprocedure in te
stellen, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
ontvangst die van de lidstaat van herkomst daarvan onverwijld in kennis en verstrekt zij deze alle dienstige inlichtingen.
De eerste alinea is mutatis mutandis van toepassing
wanneer een tuchtprocedure wordt ingesteld door de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst, die de
bevoegde autoriteit van de lidstaat of lidstaten van
ontvangst daarvan in kennis stelt.
3. Onverminderd de beslissingsbevoegdheid van de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst, werkt
deze gedurende de gehele tuchtprocedure met de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst samen.
De lidstaat van ontvangst treft met name de nodige schikkingen om de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
herkomst in de gelegenheid te stellen voor de instanties
van beroep haar opmerkingen kenbaar te maken.
4. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst
besluit over het gevolg dat overeenkomstig de eigen regels
van materieel en formeel recht moet worden gegeven aan
de door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van

Artikel 8
Beroepsuitoefening in loondienst
De in de lidstaat van ontvangst onder zijn oorspronkelijke
beroepstitel ingeschreven advocaat mag zijn beroep in
loondienst bij een andere advocaat, bij een samenwerkingsverband van advocaten of een advocatenkantoor of
bij een publiek- of privaatrechtelijke onderneming uitoefenen, voorzover de lidstaat van ontvangst zulks voor de
onder de beroepstitel van die lidstaat ingeschreven advocaten toestaat.

Artikel 9
Motivering en beroep bij de rechter
Besluiten tot weigering of tot doorhaling van de in artikel
3 bedoelde inschrijving, alsmede besluiten waarbij tuchtrechtelijke sancties worden opgelegd, dienen met redenen
te worden omkleed.
Tegen deze besluiten kan volgens het nationale recht
beroep bij de rechter worden ingesteld.

Artikel 10
Gelijkstelling met de advocaten van de lidstaat van
ontvangst
1. De onder zijn oorspronkelijke beroepstitel werkzame
advocaat die aantoont gedurende ten minste drie jaar
daadwerkelijk en regelmatig in het recht van de lidstaat
van ontvangst, met inbegrip van het Gemeenschapsrecht,
werkzaam te zijn geweest, wordt vrijgesteld van de voorwaarden voor de toetreding tot het beroep van advocaat in
de lidstaat van ontvangst, bedoeld in artikel 4, lid 1, onder
b), van Richtlijn 89/48/EEG. Onder „daadwerkelijk en
regelmatig werkzaam” wordt verstaan, de daadwerkelijke
uitoefening van de werkzaamheid zonder andere dan de
in het dagelijkse leven normale onderbrekingen.
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De betrokken advocaat dient ten genoegen van de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst aan te
tonen dat hij gedurende ten minste drie jaar daadwerkelijk en regelmatig in de lidstaat van ontvangst in het recht
van die lidstaat werkzaam is geweest. Daartoe geschiedt
het volgende:

heid om de aldaar uitgeoefende werkzaamheden voort
te zetten, vinden plaats in het kader van een onderhoud met de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
ontvangst, dat ten doel heeft de daadwerkelijke en
regelmatige aard van de uitgeoefende werkzaamheid te
verifiëren.

a) de aanvrager verstrekt de bevoegde autoriteit van de
lidstaat van ontvangst alle nodige inlichtingen en
bescheiden, met name betreffende aantal en aard van
de door hem behandelde dossiers;

Het besluit van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
ontvangst om geen toestemming te verlenen als het
bewijs dat aan de in de eerste alinea van dit lid bedoelde
voorwaarden wordt voldaan, niet is geleverd, moet met
redenen omkleed en volgens het nationale recht voor
beroep bij de rechter vatbaar zijn.

b) de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst
kan verifiëren of de uitgeoefende werkzaamheid als
regelmatig en daadwerkelijk kan worden aangemerkt
en kan zo nodig de advocaat verzoeken mondeling of
schriftelijk aanvullende verduidelijkingen of preciseringen te verstrekken met betrekking tot de onder a)
genoemde inlichtingen en bescheiden.
Het besluit van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
ontvangst om geen vrijstelling te verlenen als het bewijs
dat aan de in de eerste alinea bedoelde voorwaarden wordt
voldaan, niet is geleverd, moet met redenen omkleed en
volgens het nationale recht voor beroep bij de rechter
vatbaar zijn.
2. De onder zijn oorspronkelijke beroepstitel in een
lidstaat van ontvangst werkzame advocaat mag op elk
ogenblik om erkenning van zijn diploma overeenkomstig
Richtlijn 89/48/EEG verzoeken, teneinde in de lidstaat
van ontvangst toe te treden tot het beroep van advocaat en
dit beroep aldaar uit te oefenen onder de beroepstitel die
in deze lidstaat met het beroep van advocaat verbonden is.
3. De onder zijn oorspronkelijke beroepstitel werkzame
advocaat die aantoont gedurende ten minste drie jaar
daadwerkelijk en regelmatig in de lidstaat van ontvangst,
doch gedurende kortere tijd in het recht van deze lidstaat
werkzaam te zijn geweest, kan, zonder gehouden te zijn
aan het bepaalde in artikel 4, lid 1, onder b), van Richtlijn
89/48/EEG, van de bevoegde autoriteit van deze lidstaat
toestemming krijgen om toe te treden tot het beroep van
advocaat van deze lidstaat en dit beroep uit te oefenen
onder de beroepstitel die in deze lidstaat met het beroep
van advocaat verbonden is, op de volgende voorwaarden:
a) de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst
neemt de daadwerkelijke en regelmatige werkzaamheid gedurende de hierboven bedoelde periode,
alsmede de kennis en beroepservaring op het gebied
van het recht van de lidstaat van ontvangst, en de
deelname aan cursussen of seminars betreffende het
recht van de lidstaat van ontvangst, met inbegrip van
de beroeps- en gedragregels, in aanmerking;
b) de advocaat verstrekt de bevoegde autoriteit van de
lidstaat van ontvangst alle nodige inlichtingen en
bescheiden betreffende de door hem behandelde
zaken. De beoordeling van de daadwerkelijke regelmatige werkzaamheid van de advocaat in de lidstaat van
ontvangst, alsmede de beoordeling van zijn bekwaam-

4. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst
mag, bij een met redenen omkleed besluit dat volgens het
nationale recht vatbaar moet zijn voor beroep bij de
rechter, de advocaat het genot van de bepalingen van dit
artikel ontzeggen indien zij van oordeel is dat zulks
strijdig is met de openbare orde, met name op grond van
disciplinaire vervolging, klachten of incidenten van
allerlei aard.
5. De met het onderzoek van de aanvraag belaste vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten dragen zorg
voor geheimhouding van alle verkregen inlichtingen.
6. De advocaat die tot de advocatuur van de lidstaat van
ontvangst toetreedt overeenkomstig de leden 1 tot en met
3 verwerft het recht om naast de beroepstitel die
verbonden is met het beroep van advocaat in de lidstaat
van ontvangst de oorspronkelijke beroepstitel in de officiële of in een van de officiële talen van de lidstaat van
herkomst te voeren.

Artikel 11
Beroepsuitoefening in groepsverband
Wanneer beroepsuitoefening in groepsverband wordt
toegestaan voor advocaten die hun werkzaamheden onder
de relevante beroepstitel in de lidstaat van ontvangst
uitoefenen, gelden voor advocaten die hun werkzaamheden wensen uit te oefenen of die titel wensen in te
schrijven bij de bevoegde autoriteit, de volgende bepalingen:
1. Een of meer onder hun oorspronkelijke beroepstitel in
een lidstaat van ontvangst werkzame advocaten en
leden van eenzelfde groep in de lidstaat van herkomst
mogen hun beroepswerkzaamheden in het kader van
een filiaal of agentschap van hun groep in de lidstaat
van ontvangst uitoefenen. Indien de basisregels die op
deze groep in de lidstaat van herkomst van toepassing
zijn, evenwel onverenigbaar zijn met de basisregels die
voortvloeien uit de wettelijke of bestuursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat van ontvangst zijn de laatstbedoelde bepalingen van toepassing, voorzover de
naleving ervan door het algemeen belang dat met de
bescherming van de cliënt en van derden is gemoeid,
wordt gerechtvaardigd.
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2. Elke lidstaat biedt twee of meer onder hun oorspronkelijke beroepstitel op zijn grondgebied werkzame
advocaten uit eenzelfde groep of uit eenzelfde lidstaat
van herkomst de mogelijkheid op zijn grondgebied tot
een vorm van beroepsuitoefening in groepsverband
over te gaan. Indien de lidstaat van ontvangst de eigen
advocaten verschillende samenwerkingsvormen biedt,
moeten deze tevens voor eerstgenoemde advocaten
toegankelijk zijn. De wijze waarop de beroepsuitoefening in groepsverband in de lidstaat van ontvangst
geschiedt, is onderworpen aan de wettelijke en
bestuursrechtelijke en administratieve bepalingen van
die lidstaat.
3. De lidstaat van ontvangst neemt de nodige maatregelen om tevens de beroepsuitoefening in groepsverband mogelijk te maken voor:
a) verscheidene onder hun oorspronkelijke beroepstitel werkzame en uit verschillende lidstaten
komende advocaten;
b) een of meer onder a) bedoelde advocaten en een of
meer advocaten van de lidstaat van ontvangst.
De wijze waarop de gezamenlijke beroepsuitoefening
door deze advocaten in de lidstaat van ontvangst
geschiedt, wordt beheerst door de wettelijke en
bestuursrechtelijke en administratieve bepalingen van
die lidstaat.
4. De advocaat die onder zijn oorspronkelijke beroepstitel
werkzaam wenst te zijn, stelt de bevoegde autoriteit van
de lidstaat van ontvangst in kennis van het feit dat hij
in de lidstaat van herkomst deel uitmaakt van een
groep en verstrekt over die groep alle dienstige inlichtingen.
5. In afwijking van de punten 1 tot en met 4, kan de
lidstaat van ontvangst, voorzover deze aan de advocaten
die onder de aldaar relevante beroepstitel werkzaam
zijn, verbiedt het beroep van advocaat uit te oefenen in
een groep waarvan buiten het beroep staande personen
deel uitmaken, een onder zijn oorspronkelijke beroepstitel ingeschreven advocaat het recht ontzeggen in de
hoedanigheid van lid van zijn groep op het grondgebied van die lidstaat werkzaam te zijn. Een groep wordt
beschouwd als een groep waarvan buiten het beroep
staande personen deel uitmaken, indien personen die
niet de hoedanigheid van advocaat bezitten in de zin
van artikel 1, lid 2:
 het geheel of een deel van het kapitaal van de
groep in handen hebben; of
 de benaming waaronder de groep werkzaam is,
gebruiken; of
 de zeggenschap binnen die groep feitelijk of rechtens uitoefenen.
Indien de fundamentele regels die gelden voor een
dergelijke groep van advocaten in de lidstaat van
herkomst onverenigbaar zijn met de regels die in de
lidstaat van ontvangst gelden of met de bepalingen van
de eerste alinea, mag de lidstaat van ontvangst zich,
zonder beperkingen van punt 1, verzetten tegen de
opening van een bijkantoor of een agentschap ervan
op zijn grondgebied.
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Artikel 12

Groepsbenaming
Ongeacht de regeling volgens welke de onder hun
oorspronkelijke beroepstitel werkzame advocaten in de
lidstaat van ontvangst hun beroep uitoefenen, mogen zij
de naam van de groep waartoe zij in de lidstaat van
herkomst behoren, vermelden.
De lidstaat van ontvangst kan eisen dat bovendien de
rechtsvorm van de groep in de lidstaat van herkomst
en/of de namen van de in de lidstaat van ontvangst werkzame leden van de groep worden vermeld.
Artikel 13
Samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van
de lidstaten van ontvangst en van herkomst, en
geheimhouding
Teneinde de toepassing van deze richtlijn te vergemakkelijken en te voorkomen dat deze in voorkomende gevallen
uitsluitend wordt gebruikt om aan de in de lidstaat van
ontvangst toepasselijke voorschriften te ontsnappen,
werken de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
ontvangst en die van de lidstaat van herkomst nauw
samen en verlenen zij elkaar bijstand.
Zij waarborgen de geheimhouding van de inlichtingen
die zij uitwisselen.
Artikel 14
Aanwijzing van de bevoegde autoriteiten
De lidstaten wijzen uiterlijk op 14 maart 2000 de autoriteiten aan die bevoegd zijn de in deze richtlijn bedoelde
verzoeken te ontvangen en besluiten te nemen. Zij stellen
de overige lidstaten en de Commissie daarvan in kennis.
Artikel 15
Verslag van de Commissie
Uiterlijk tien jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn brengt de Commissie aan het Europees Parlement en
aan de Raad verslag uit over de stand van de toepassing
van deze richtlijn.
Na alle nodige adviezen te hebben ingewonnen, legt zij
bij die gelegenheid haar conclusies voor alsmede de eventuele wijzigingen die in het bestaande systeem zouden
kunnen worden aangebracht.
Artikel 16
Omzetting
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op
14 maart 2000 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
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van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van alle
belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op
het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

L 77/43
Artikel 18
Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 16 februari 1998.

Artikel 17
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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TWEEËNTWINTIGSTE RICHTLIJN 98/16/EG VAN DE COMMISSIE
van 5 maart 1998
tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, VI en
VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

97/534/EG opgenomen lijst van het gespecificeerde risicomateriaal;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat in het advies van het Wetenschappelijk
Comité voor cosmetologie van 24 juni 1997 is bepaald dat
de bij de vervaardiging van cosmetische producten
gebruikte, van talk afgeleide producten, zoals vetzuren,
glycerine, esters van vetzuren en zeep, als veilig worden
beschouwd indien zij minimaal door de door het comité
vastgestelde procedures werden verkregen, die strikt gecertificeerd moeten worden; dat in het advies bovendien is
bepaald dat de overige van talk afgeleide producten,
bijvoorbeeld vetalcoholen en vetzuuramiden, die op basis
van de voornoemde afgeleide producten en volgens
bepaalde procédés werden geproduceerd, als veilig worden
beschouwd;

Gelet op Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli
1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (1),
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/45/EG van de
Commissie (2), inzonderheid op artikel 8, lid 2,
Overwegende dat bij Richtlijn 97/1/EG van de
Commissie (3) het gebruik van uit de hersenen, het
ruggenmerg en de ogen van runderen, schapen en geiten
afkomstige weefsels en vloeistoffen en de daarvan afgeleide ingrediënten uit voorzichtigheid is verboden; dat
deze richtlijn na onderzoek van de gegevens waarop zij
gebaseerd was, moest worden herzien en in het algemeen
moest worden aangepast aan de vooruitgang van de
wetenschappelijke kennis;
Overwegende dat bij Beschikking 97/534/EG van de
Commissie van 30 juli 1997 houdende verbod, in verband
met overdraagbare spongiforme encefalopathieën, op het
gebruik van risicomateriaal (4) het risicomateriaal werd
gedefinieerd, in de verwijdering ervan aan de bron werd
voorzien en de invoer ervan in de Gemeenschap werd
verboden;
Overwegende dat de lidstaten bij Richtlijn 76/768/EEG
ertoe worden verplicht alle noodzakelijke maatregelen te
treffen opdat uitsluitend cosmetische producten die
beantwoorden aan de in deze richtlijn gegeven voorschriften in de Europese Unie in de handel kunnen
worden gebracht, en in het bijzonder dat de lidstaten het
in de handel brengen van cosmetische producten bevattende de in bijlage II genoemde stoffen verbieden;
Overwegende dat deze bepalingen van toepassing zijn op
alle cosmetische producten die in de Gemeenschap in de
handel worden gebracht, ongeacht de oorsprong van het
product of de ingrediënten die het bevat; dat bijgevolg de
overeenstemming met de communautaire wetgeving van
de cosmetische producten, basismaterialen en tussenproducten die in de Gemeenschap worden ingevoerd voor
gebruik bij de fabricage van cosmetische producten, wordt
gecontroleerd en geverifieerd;
Overwegende dat het raadzaam is Richtlijn 76/768/EEG
te wijzigen om de lijst van de verboden dierlijke extracten
in overeenstemming te brengen met de in Beschikking
(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

262 van 27. 9. 1976, blz. 169.
196 van 24. 7. 1997, blz. 77.
16 van 18. 1. 1997, blz. 85.
216 van 8. 8. 1997, blz. 95.

Overwegende dat op grond van dit wetenschappelijke
advies een afwijking kan worden toegestaan voor van talk
afgeleide producten; dat deze afwijking ook moet gelden
voor de overige van talk afgeleide producten, zoals vetalcoholen, vetaminen en vetzuuramiden, die werden geproduceerd op basis van de voornoemde afgeleide producten,
vervaardigd volgens de in de bijlage vermelde methoden,
en die bovendien een bepaalde behandeling hebben
ondergaan;
Overwegende dat de maatregelen waarin deze richtlijn
voorziet in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité tot aanpassing aan de technische vooruitgang van
de richtlijnen die de opheffing van de technische belemmeringen voor het handelsverkeer in de sector van de
cosmetische producten beogen;
Overwegende dat de lidstaten het recht hebben tot 1 april
1998 de ter uitvoering van Richtlijn 97/1/EG genomen
maatregelen te handhaven,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlijn 76/768/EEG wordt overeenkomstig de bijlage
gewijzigd.
Artikel 2
De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de
cosmetische producten die in de bijlage vermelde stoffen
bevatten, met ingang van 1 april 1998 niet in de handel
kunnen worden gebracht. Deze maatregel is niet van
toepassing op producten die vóór 1 april 1998 werden
vervaardigd.
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Artikel 3
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1
april 1998 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de lidstaten.

L 77/45
Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 5 maart 1998.
Voor de Commissie

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van alle
bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
Nummer 419 in bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG wordt als volgt gewijzigd:
„419.a) de schedel, met inbegrip van de hersenen en de ogen, de tonsillen en het ruggenmerg van:
— runderen van meer dan twaalf maanden,
— schapen en geiten van meer dan twaalf maanden of waarbij één van de blijvende snijtanden
door het tandvlees is gebroken,
en daarvan afgeleide ingrediënten;
b) de milt van schapen en geiten en daarvan afgeleide ingrediënten.
Van talk afgeleide producten mogen evenwel worden gebruikt op voorwaarde dat de volgende
methoden worden gevolgd en strikt door de producent worden gecontroleerd:
— omestering of hydrolyse of minimaal 200 HC, 40 bar (40 000 hPa), gedurende 20 minuten
(glycerol, vetzuren en esters);
— verzeping met NaOH 12M (glycerol en zeep)
— batchproces: 95 HC gedurende drie uur
of
— continu proces: 140 HC, 2 bar (2 000 hPa), gedurende acht minuten of gelijkwaardige
omstandigheden.”.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 1998
tot machtiging van Italië om de voorwaarden van artikel 4, punt A, van Richtlijn
64/433/EEG toe te passen op bepaalde slachthuizen die niet meer dan 2 000
grootvee-eenheden per jaar behandelen
(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(98/202/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

zijn die de bevolking van deze gebieden van vlees kunnen
voorzien;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de landbouwactiviteit in deze gebieden
gebaseerd is op de dierlijke productie en dat de afstanden
voor het vervoer van de slachtdieren te groot zijn;

Gelet op Richtlijn 64/433/EEG van de Raad van 26 juni
1964 betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de
productie en het in de handel brengen van vers vlees (1),
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/23/EG (2), en met
name op artikel 4, onder D,

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

Overwegende dat de lidstaten overeenkomstig Richtlijn
64/433/EEG om machtiging kunnen verzoeken om de
voorwaarden van artikel 4, onder A, toe te passen op
bepaalde slachthuizen die niet meer dan 2 000 grootveeeenheden per jaar behandelen;
Overwegende dat Italië een verzoek tot machtiging heeft
ingediend om de bovengenoemde voorschriften op
bepaalde slachthuizen toe te passen;
Overwegende dat deze slachthuizen gelegen zijn in
gebieden met bijzondere geografische beperkingen, zoals
berggebieden;
Overwegende dat zich in deze afgelegen geografische
gebieden voorzieningsproblemen voordoen, doordat er
geen andere inrichtingen voor het slachten van dieren
(1) PB 121 van 29. 7. 1964, blz. 2012/64.
(2) PB L 243 van 11. 10. 1995, blz. 7.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Italië wordt gemachtigd de eisen van artikel 4, onder A,
van Richtlijn 64/433/EEG toe te passen op de in de
bijlage bij deze beschikking genoemde slachthuizen.

Artikel 2
Deze afwijking wordt toegestaan op voorwaarde dat:
— de inrichtingen in gebieden liggen die moeilijk
bereikbaar zijn omdat de vervoersinfrastructuur en de
verbindingen met de rest van het land niet geschikt
zijn om voldoende aanvoer te garanderen of in
gebieden met bijzondere geografische moeilijkheden;
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— de afstand voor het vervoer van slachtdieren uit deze
gebieden naar een overeenkomstig artikel 10 van
Richtlijn 64/433/EEG goedgekeurd slachthuis groter
is dan voor het vervoer naar de inrichtingen in de
bijlage, en het vervoer onder normale omstandigheden
meer dan één uur in beslag neemt;

14. 3. 98
Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op 20 februari 1998.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot Italië.

— de geslachte dieren uit het gebied komen waar het
slachthuis is gevestigd;
— de slachthuizen niet meer dieren slachten dan uit
hygiënisch oogpunt nog verantwoord is, en maximaal
2 000 grootvee-eenheden per jaar;
— er tijdens de productie tenminste één officiële
dierenarts aanwezig is.

Gedaan te Brussel, 27 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
LIJST VAN SLACHTHUIZEN
Naam van de inrichting

Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Mattatoio Suini Galiffa A.
Serafini Amedeo
Comunale
Comunale
Comunale
Campoletizia
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Pubblico
Meridional Carni di Panetta C.
CE.ZO.M.
Pubblico
Pubblico
Vigorita Francesco
Le Lauretana
La Masseria
Pubblico
Pubblico
Euromeat
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Cestari Giuseppe
Malzoni Amedeo
MA. BES.
Torre Carni
Pubblico

Plaats

Atri
Nereto
Castiglione Messer Raimondo
Castelnuovo Vomano
S. Egidio alla Vibrata
Civitella del Tronto
Avezzano
Alfedena
Vasto
Miglianico
Venosa
Rionero in Vulture
Ruvo del Monte
Avigliano
Campomaggiore
Muro Lucano
Tolve
Corleto Perticara
Lagonegro
Lauria
Chiaromonte
Bernalda
Miglionico
Salandra
Tricarico
Accettura
Pisticci
Stigliano
Polistena
Grotteria
Vico Equense
Pietrastornina
Solofra
S. Michele di Serino
Lauro
Lauro
Caposele
Lacedonia
Greci
Pellezzano
Rutino
Monte San Giacomo
Sant’Arsenio
Buonabitacolo
Montesano sulla Marcellana
Montecorice
Casalvelino
Torre Orsaia
Cerreto Sannita

Provincie

TE
TE
TE
TE
TE
TE
AQ
AQ
CH
CH
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
RC
RC
NA
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
BN

Regio

Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Calabria
Calabria
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania

L 77/50

¬ NL ¬

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Naam van de inrichting

Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
De Palma Rosalia
Longo Antonio
Goglio Calabrese Luigi
D’Alessandro Raffaele
La Collina Verde
Pubblico
Pubblico
Comunale
Comunale
Intercomunale
Comunale
Vitali
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Battilana F.lli Snc
Tilatti Claudio e Gianni
Dariotti Flavio
Pubblico
Agricola Carni di Di Fasan V.
Larice Carni di Pio e Paolo Larice
Di Biase Domenico
Pubblico
Pubblico
Gattel Franco
Pubblico GMP
Pubblico
Comunale
Lafrate Maria
Pubblico
Pubblico
Salumificio Proietti
Unimarket
Lo.Be.Ca
Valnegri e Monti
Az. Agr. Negri
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Comunale
Comunale
Finamore Giovanni
F.lli Leone
Ca.Ba. Srl

Plaats

San Salvatore Telesino
Casalduni
Circello
San Marco dei Cavoti
Apice
Limatola
Airola
Morcone
Pago Velano
Pontelandolfi
Vitulano
Calvi
Visciano
Pratola Serra
Montefalcione
Borgo Val di Taro
Castelnuovo ne’Monti
Lama Mocogno
Porretta Terme
Gaggio Montano
Castiglione dei Pepoli
Santa Sofia
Sogliano al Rubicone
Bagno di Romagna
Sarsina
Bertiolo
Bertiolo
Chions
Aviano
Azzano Decimo
Amaro
Cavazzo Carnico
Cividale
Buia
Cordenons
Sora
Anguillara Sabazia
Gallicano nel Lazio
Arpino
Leonessa
Cottanello
Cittaducale
Saronno
Lomazzo
Galbiate
Sirone
Travalgiato
Montichiari
Carpenedolo
Varzi
Agnone
Capracotta
Bagnoli del Trigno
Campobasso
Bagnoli del Trigno

Provincie

BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
NA
AV
AV
PR
RE
MO
BO
BO
BO
FO
FO
FO
FO
UD
UD
PN
PN
PN
UD
UD
UD
UD
PN
FR
RM
RM
FR
RI
RI
RI
VA
CO
LC
LC
BS
BS
BS
PV
IS
IS
IS
CB
IS
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Regio

Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
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Naam van de inrichting

Plaats

Provincie

Comunale
Comunale
Ferrero Carlo
Comunale
Comunale
Armand Elio
Comunale
Mosca Giovanni
Puliani Silvano
Coop. Agr. Buschese
Salumificio Val Ellero
Moretti Renzo
Alpi Care
CMV
Monferrato Carni
Bassa Langa F.lli Merlo SAS
Del Mastro Franca
Omegna & Giachino
Pubblico
Fara Pieraldo
Eredi Roba Massimino
Bagliani Lorenzo & C. S. nc
Pubblico

Riccia
Bonefro
Giaveno
Carmagnola
Moncalieri
Cumiana
Pomaretto
Sandigliano
Villette
Busca
Roccadebaldi
Dogliani
Magliano Alpi
Villafalletto
Incisa Scapaccino
Monastero Bormida
Cunico
Cocconato
Asti
Bosco Marengo
Bistagno
Novi Ligure
Merano

CB
CB
TO
TO
TO
TO
TO
BI
VB
CN
CN
CN
CN
CN
AT
AT
AT
AT
AT
AL
AL
AL
BZ

Pechlaner Carlo

Collalbo/Renon

BZ

Viehverwertungsgemeinschaft Sarntal

Sarentino

BZ

Comunale

Cles

TN

Comunale
Comunale
Comunale
Menga
Giannello Carmela
MA.LA.CA
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Coop. Nuova Frontiera
Pubblico
Pubblico
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Cocco Margherita
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale

Castellaneta
Ginosa
Mottola
Tuturano
Sandonaci
Lecce
Monopoli
Altamura
Monteleone
Gravina
Carpino
Mandas
Sarule
Bitti
Settimo S.P.
Oliena
Calangianus
Aggius
Buddusu
Cabras
Uras
Samugheo
Iglesias
Carbonia
Fluminimaggiore

TA
TA
TA
BR
BR
LE
BA
BA
FG
BA
FG
CA
NU
N + D60
CA
NU
SS
SS
SS
OR
OR
OR
CA
CA
CA

L 77/51

Regio

Molise
Molise
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Provincia
Bolzano
Provincia
Bolzano
Provincia
Bolzano
Provincia
Trento
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna

autonoma di
autonoma di
autonoma di
autonoma di

L 77/52

¬ NL ¬

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Naam van de inrichting

Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
I.S.E
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Nutini
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Fattoria di Rimaggio
Pubblico
Pubblico
MA.RI.
Bonelli Bruno
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
F.lli Nicco
Coop. Charleston 2 Srl
Magnone Franco
Comunale
Ronzani Gino
Consorzio Caseifici Altipiano

Plaats

Arzachena
Villagrande
Pozzomaggiore
Seneghe
Ardara
Thiesi
Licata
Realmonte
Mussomeli
Piedimonte Etneo
Vizzini
Militello Val di Catania
Troina
Piazza Armerina
Castell’Umberto
Librizzi
Bagheria
Belmonte Mezzagno
Bisacquino
Caccamo
Caltavuturo
Cefalù
Marineo
Palermo
Valledolmo
Ventimiglia
Avola
Coreglia Antelminelli
Pienza
Abbadia S. Salvatore
Colle Val d’Elsa
Pergine Valdarno
Badia Tedalda
Monte San Savino
Castel del Piano
Castel del Piano
Massa Marittima
Pitigliano
Borgo San Lorenzo
Pietrasanta
Pontremoli
Cecina
Sigillo
Marsciano
Massa Martana
Norcia
Gualdo Tadino
Lugnano in Teverina
Donnas
Brusson
Valtournanche
Longarone
Lusiana
Asiago

Provincie

SS
NU
SS
OR
SS
SS
AG
AG
CL
CT
CT
CT
EN
EN
ME
ME
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
SR
LU
SI
SI
SI
AR
AR
AR
GR
GR
GR
GR
FI
LU
MS
LI
PG
PG
PG
PG
PG
TR
AO
AO
AO
BL
VI
VI
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Regio

Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Valle d’Aosta
Valle d’Aosta
Valle d’Aosta
Veneto
Veneto
Veneto
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 maart 1998
houdende wijziging van Beschikking 97/660/EG tot vaststelling van het jaarplan
voor de toewijzing aan de lidstaten van voor het begrotingsjaar 1998 te boeken
financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap
(98/203/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3730/87 van de Raad van
10 december 1987 houdende algemene voorschriften voor
de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden
aan bepaalde organisaties met het oog op verstrekking aan
de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2535/95 (2), en met name op
artikel 6,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3149/92 van de
Commissie van 29 oktober 1992 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen
in de Gemeenschap (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 267/96 (4), en met name op artikel 7, lid 1,
eerste alinea,
Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 97/
660/EG (5), gewijzigd bij Beschikking 98/101/EG (6), het
plan heeft vastgesteld voor de toewijzing van middelen
aan de lidstaten uit hoofde van het begrotingsjaar 1998;
dat in dit plan de financiële middelen zijn vastgesteld die
beschikbaar zijn om het plan 1998 in elke deelnemende
lidstaat uit te voeren; dat in dat plan in het bijzonder de
hoeveelheid producten is aangegeven die, per soort
product, voor uitdeling uit de interventievoorraden mag
worden genomen, binnen de grenzen van deze financiële
middelen; dat het plan 1998 moet worden aangepast om
rekening te houden met de kredieten die door de begrotingsauroriteit bij het afsluiten van de begrotingsprocedure zijn toegekend; dat bovendien de voor het gebruik

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

352 van 15. 12. 1987, blz. 1.
260 van 31. 10. 1995, blz. 3.
313 van 30. 10. 1992, blz. 50.
36 van 14. 2. 1996, blz. 2.
278 van 11. 10. 1997, blz. 29.
23 van 30. 1. 1998, blz. 36.

van deze hoeveelheden producten vereiste intracommunautaire overdrachten onder de in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 3149/92 bedoelde voorwaarden moeten
worden toegelaten;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van alle
betrokken comités van beheer,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De punten a) en b) van de bijlage bij Beschikking 97/
660/EG worden vervangen door de punten a) en b) van
bijlage I bij deze beschikking.
Artikel 2
De in bijlage II bedoelde intracommunautaire overdrachten worden toegestaan.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 3 maart 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Jaarplan voor de verstrekking van levensmiddelen voor 1998
a) Voor de uitvoering van het plan in elke lidstaat ter beschikking gestelde financiële middelen
(in ECU)
Lidstaat

Financiële middelen

België

3 422 000

Denemarken

1 192 000

Griekenland

15 499 000

Spanje

43 416 000

Frankrijk

30 304 000

Ierland

2 031 000

Italië

51 517 000

Luxemburg

44 000

Portugal

16 451 000

Finland

1 934 000

Verenigd Koninkrijk

29 190 000
Totaal

195 000 000

b) Hoeveelheid van elke soort uit de interventievoorraden te nemen producten voor verstrekking in elke
lidstaat binnen de grenzen van de onder a) aangegeven bedragen
(in ton)
Lidstaat

België

Producten
Granen

Rijst

Olijfolie

4 557

Melkpoeder

Boter

479

Rundvlees

500

Denemarken

327

Griekenland

10 000

2 582

Spanje

29 550

8 564

7 149

Frankrijk

15 000

2 000

6 084

Ierland

1 760
524

4 000
60

Italië

35 000

7 200

Portugal

5 690

9 910

Finland

11 390

3 000

500

9 582

5 000

4 417

750
140

Verenigd Koninkrijk
Totaal

5 340

8 000
101 187

37 674

3 000

30 293

584

26 317
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BIJLAGE II
Bij deze beschikking toegestane intracommunautaire overdrachten
Product

Hoeveelheid
(in ton)

1. Rundvlees

140

2. Rundvlees

Van

Naar

Zweeds Interventiebureau

Finland,
Ministerie van Landbouw

1 760

Ofival

Griekenland,
Ministerie van Landbouw

3. Melkpoeder

4 417

Ierland,
Ministerie van Landbouw

INGA

4. Rijst

9 910

FEGA

INGA

5. Granen

35 000

BLE

AIMA

6. Granen

4 557

BLE

BIRB

