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

VERORDENING (EG) Nr. 1165/98 VAN DE RAAD
van 19 mei 1998
inzake kortetermijnstatistieken
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Gezien het advies van het Europees Monetair Instituut (4),

(4) Overwegende dat normalisatie nodig is, teneinde te
voorzien in de communautaire behoeften aan informatie op het gebied van economische convergentie;
(5) Overwegende dat betrouwbare en snel beschikbare
statistieken noodzakelijk zijn om in het kader van
het economisch beleid van de Unie verslag uit te
kunnen brengen over de economische ontwikkeling
in elk van de lidstaten van de Unie;
(6) Overwegende dat ondernemingen en hun beroepsverenigingen dergelijke informatie nodig hebben om
inzicht te verwerven in hun markten en om de activiteiten en prestaties in verband met hun sector op
nationaal en internationaal niveau te leren kennen;

(1) Overwegende dat in Richtlijn 72/211/EEG van de
Raad van 30 mei 1972 (5) en Richtlijn 78/166/EEG
van de Raad van 13 februari 1978 (6) wordt beoogd
een geheel van coherente statistieken te verschaffen,
maar dat deze richtlijnen niet de mogelijkheid
bieden gelijke tred te houden met de economische
en technische ontwikkelingen;

(7) Overwegende dat voor de opstelling van nationale
rekeningen overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het
Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (7) vergelijkbare, volledige
en betrouwbare statistische bronnen dienen te
worden ontwikkeld;

(2) Overwegende dat de Europese Unie inmiddels
verdere vooruitgang heeft geboekt in het integratieproces; dat door het nieuwe economisch, sociaal,
concurrentie-, milieu- en ondernemingenbeleid en
de richtsnoeren op die gebieden initiatieven en
besluiten nodig zijn berusten op degelijke statistische
informatie; dat de in het kader van de huidige
communautaire wetgeving of in de verschillende
lidstaten beschikbare informatie deels ontoereikend
of onvoldoende vergelijkbaar is om als betrouwbare
basis voor de werkzaamheden van de Gemeenschappen te worden gebruikt;

(8) Overwegende dat de Raad in Beschikking 92/326/
EEG (8) een tweejarenprogramma (1992-1993) voor de
ontwikkeling van een Europese dienstenstatistiek
heeft vastgesteld inclusief de totstandbrenging van
geharmoniseerde statistieken op nationaal en regionaal niveau, met name voor de handel en distributie;

(3) Overwegende dat de toekomstige Europese Centrale
Bank snel beschikbare kortetermijnstatistieken nodig
heeft om de economische ontwikkelingen in de
lidstaten te kunnen volgen in de context van een
gemeenschappelijk monetair beleid;
(1)
(2)
(3)
(4)

PB C 267 van 3. 9. 1997, blz. 1.
Advies van 20 februari 1998 (PB C 80 van 16. 3. 1998).
PB C 19 van 21. 1. 1998, blz. 125.
Advies van 11 september 1997 (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
5
( ) PB L 128 van 3. 6. 1972, blz. 28.
(6) PB L 52 van 23. 2. 1978, blz. 17.

(9) Overwegende dat, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, de totstandkoming van gemeenschappelijke
statistische normen die de productie van geharmoniseerde statistieken mogelijk maken, een actie is die
uitsluitend op communautair niveau doeltreffend kan
worden gevoerd; dat de uitvoering ervan in iedere
lidstaat onder de bevoegdheid van de voor de opstelling van officiële statistieken verantwoordelijke organisaties en instellingen zal plaatsvinden;
(10) Overwegende dat het conjunctuurverloop het best
kan worden vastgesteld door de opstelling van statistieken overeenkomstig gemeenschappelijke methodologische principes en gemeenschappelijke definities van kenmerken; dat alleen een gecoördineerde
samenstelling er voor kan zorgen dat geharmoni(7) PB L 310 van 30. 11. 1996, blz. 1.
(8) PB L 179 van 1. 7. 1992, blz. 131.
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seerde statistieken worden opgesteld met de betrouwbaarheid, snelheid, flexibiliteit en mate van detail om
te voorzien in de behoefte van de Commissie en het
bedrijfsleven;
(11) Overwegende dat seizoencorrectie en berekening van
trendwaardereeksen voor nationale gegevens het best
door de nationale bureaus voor de statistiek kunnen
worden uitgevoerd; dat toezending aan de Commissie
(Eurostat) van reeksen van voor seizoensinvloeden
gecorrigeerde gegevens en trendwaarden de samenhang tussen nationaal en internationaal verspreide
gegevens vergroot;
(12) Overwegende dat eenheden van economische activiteit (EEA) met een of meer bedrijfsonderdelen van de
onderneming samenvallen; dat om de EEA waarneembaar te maken de onderneming moet
beschikken over een informatiesysteem met behulp
waarvan voor iedere EEA tenminste de productiewaarde, het intermediair verbruik, de personeelskosten, het exploitatieoverschot, alsmede het personeelsbestand en de bruto-investeringen in vaste activa
kunnen worden verschaft of berekend; dat EEA’s die
onder een bepaalde post van de NACE (Rev. 1) zijn
ondergebracht, ook producten kunnen voortbrengen
die niet tot de betrokken homogene productengroep
behoren, maar voortvloeien uit nevenactiviteiten
waarover uit de beschikbare boekhoudkundige
bescheiden geen afzonderlijke gegevens kunnen
worden afgeleid; dat onderneming en EEA een en
dezelfde zijn wanneer een onderneming niet in staat
is om de gegevens betreffende alle in deze overweging vermelde variabelen voor een of meer bedrijfsonderdelen te verschaffen of te berekenen;
(13) Overwegende dat de in het kader van het communautair systeem verzamelde statistische gegevens van
voldoende kwaliteit dienen te zijn en dat deze kwaliteit en de daarmee gepaard gaande lasten van lidstaat
tot lidstaat vergelijkbaar moeten zijn; dat derhalve
gezamenlijk criteria moeten worden vastgesteld om
in deze behoeften te voorzien; dat de kortetermijnstatistieken consistent moeten zijn met de gegevens die
overeenkomstig
Verordening
(EG,
Euratom)
nr. 58/97 van de Raad van 20 december 1996 inzake
structurele bedrijfstatistieken (1) worden verstrekt;
(14) Overwegende dat Verordening (EG) nr. 322/97 van
de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek (2) het referentiekader vormt voor
de bepalingen waarin deze verordening voorziet, met
name voor de bepalingen betreffende de toegang tot
de administratieve bestanden en de statistische
geheimhouding;
(15) Overwegende dat de administratieve procedures voor
ondernemingen, en met name kleinere ondernemingen, moeten worden vereenvoudigd, onder meer door
het gebruik van nieuwe technologieën voor de gegevensverzameling en -verwerking te stimuleren; dat
(1) PB L 14 van 17. 1. 1997, blz. 1.
(2) PB L 52 van 22. 2. 1997, blz. 1.
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door het gebruik van bestaande administratieve gegevens voor statistische doeleinden de lasten voor het
bedrijfsleven kunnen worden verminderd; dat, indien
het rechtstreeks opvragen van de vereiste gegevens
bij de ondernemingen absoluut noodzakelijk is voor
de opstelling van de statistieken, methoden en technieken moeten worden gebruikt die de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens garanderen,
zonder dat er voor de betrokkenen, met name het
midden- en kleinbedrijf, lasten ontstaan die niet in
verhouding staan tot de resultaten die de gebruikers
van bovengenoemde statistieken redelijkerwijze
mogen verwachten;
(16) Overwegende dat een gemeenschappelijk juridisch
kader noodzakelijk is voor alle statistieken inzake
ondernemingsactiviteiten en bedrijfssectoren, inclusief de activiteiten en sectoren waarvoor nog geen
statistieken bestaan; dat de reikwijdte van de te verzamelen statistieken gedefinieerd kan worden door te
verwijzen naar Verordening (EEG) nr. 696/93 van de
Raad van 15 maart 1993 inzake de statistische
eenheden voor waarneming en analyse van het
productiestelsel in de Gemeenschap (3) en Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober
1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de
economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE Rev. 1) (4);
(17) Overwegende dat de Commissie, bijgestaan door het
bij Besluit 89/382/EEG, Euratom (5) ingestelde
Comité statistisch programma van de Europese
Gemeenschappen, teneinde de regels betreffende de
verzameling en de statistische verwerking van gegevens, alsmede de verwerking en de toezending van de
resultaten nader te verduidelijken, de bevoegdheid
moet krijgen om de uitvoeringsbepalingen van deze
verordening vast te stellen;
(18) Overwegende dat het Comité statistisch programma
overeenkomstig artikel 3 van Besluit 89/382/EEG,
Euratom is geraadpleegd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Algemene doelstellingen
1. Deze verordening beoogt de vaststelling van een
gemeenschappelijk kader voor de productie van communautaire kortetermijnstatistieken over de conjunctuurcyclus.
2. De statistieken geven informatie (variabelen) die
nodig is om een uniforme basis te verkrijgen voor de
analyse van de kortetermijnontwikkeling van vraag en
aanbod, de productiefactoren en de prijzen.
(3) PB L 76 van 30. 3. 1993, blz. 1.
(4) PB L 293 van 24. 10. 1990, blz. 1. Verordening gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 761/93 van de Commissie (PB L 83
van 3. 4. 1993, blz. 1).
5
( ) PB L 181 van 28. 6. 1989, blz. 47.
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Artikel 2
Toepassingsgebied
1. Deze verordening heeft betrekking op alle marktactiviteiten in de secties C tot en met K, M, N en O van de
statistische nomenclatuur van de economische activiteiten
in de Europese Gemeenschap (NACE Rev. 1) zoals vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad.
2. Statistische eenheden van de typen die omschreven
worden in deel I van de bijlage bij Verordening
nr. 696/93 en die zijn ingedeeld bij een van de in lid 1
genoemde activiteiten, worden door de verordening
bestreken. Het gebruik van bijzondere eenheden voor de
opstelling van de statistieken wordt toegelicht in de
bijlagen van de onderhavige verordening.
Artikel 3
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uitmaken of waaruit deze zijn samengesteld, zijn verplicht tijdig nauwkeurige en volledige informatie te
leveren;
b) andere geschikte bronnen, met inbegrip van administratieve gegevens;
c) geschikte statistische schattingsmethodes.
3. De lidstaten en de Commissie bevorderen binnen
hun respectieve bevoegdheden de voorwaarden voor een
intensiever gebruik van elektronische gegevensverzameling en automatische gegevensverwerking.
Artikel 5
Frequentie
Alle variabelen worden meer dan eens per jaar verstrekt.
De frequentie voor elke variabele wordt gespecificeerd in
de bijlagen.

Bijlagen
1. De specifieke vereisten waaraan de variabelen
moeten voldoen, worden beschreven in de bijlagen bij
deze verordening.
2. Iedere bijlage bevat in voorkomend geval de
volgende informatie:
a) de specifieke activiteiten waarvoor de statistieken
moeten worden opgesteld,
b) de typen statistische eenheden die voor de opstelling
van de statistieken moeten worden gebruikt,
c) de lijst van variabelen,
d) de vorm van de variabelen,
e) de referentieperiode van de variabelen,
f) de mate van gedetailleerdheid van de variabelen,

Artikel 6
Mate van gedetailleerdheid
De variabelen worden overeenkomstig de geldende indelingen met de in de bijlagen vastgelegde mate van gedetailleerdheid verstrekt.
Artikel 7
Verwerking
De lidstaten verwerken de overeenkomstig artikel 4, lid 2,
verkregen volledige gegevens tot onderling vergelijkbare
variabelen volgens de regels die zijn opgenomen in de
bijlagen. De lidstaten houden tevens rekening met de
voorlichting die in het in artikel 12 bedoelde adviserend
methodologisch handboek wordt geboden.

g) de termijnen voor de indiening van de gegevens,
h) de lijst van vrijwillige pilotstudies,
i) de eerste referentieperiode,
j) de duur van de overgangsperiode die kan worden
toegestaan.
Artikel 4
Verzameling van gegevens
1. De lidstaten verzamelen de gegevens die nodig zijn
voor de opstelling van de variabelen in de bijlagen.

Artikel 8
Verstrekking van gegevens
De lidstaten verstrekken langs elektronische weg of op
een andere geschikte wijze de in artikel 7 bedoelde variabelen — met inbegrip van vertrouwelijke gegevens —
aan Eurostat. Zij doen zulks binnen een vanaf het eind
van de referentieperiode te rekenen termijn die is vastgesteld in de bijlagen. In ieder geval worden de variabelen
uiterlijk de dag waarop zij door de nationale autoriteit
worden verspreid, aan de Commissie (Eurostat) medegedeeld.

2. Uitgaande van het beginsel van de administratieve
vereenvoudiging kunnen de lidstaten de nodige gegevens
verkrijgen door gebruik te maken van een combinatie van
de hieronder genoemde bronnen:

Behandeling van vertrouwelijke gegevens

a) verplichte enquêtes. De juridische eenheden, zoals die
zijn gedefinieerd in Verordening (EEG) nr. 696/93 en
waarvan de statistische eenheden die door de lidstaten
zijn aangewezen om gegevens te verstrekken, deel

De behandeling van vertrouwelijke gegevens en de in
artikel 8 bedoelde verstrekking van dergelijke gegevens
vinden plaats overeenkomstig de bestaande communautaire bepalingen inzake statistische geheimhouding.

Artikel 9
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Artikel 10
Kwaliteit
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de ingediende variabelen in overeenstemming zijn met de populatie van de
eenheden. De overeenkomstig artikel 4, lid 2, verkregen
gegevens omvatten hiertoe zoveel eenheden als nodig zijn
om een voldoende representativiteit te waarborgen.
2. De kwaliteit van de variabelen wordt door iedere
lidstaat overeenkomstig gemeenschappelijke criteria
gemeten.
3. De kwaliteit van de variabelen wordt regelmatig
regelmatig getest door ze te vergelijken met andere statistische informatie. Bovendien dienen zij te worden gecontroleerd op interne consistentie.
4. Bij de kwaliteitsbeoordeling worden de voordelen
van de beschikbaarheid van de gegevens afgewogen tegen
de kosten van het verzamelen ervan en tegen de lasten
voor het bedrijfsleven, in het bijzonder de kleine bedrijven. Ten behoeve van deze beoordeling doen de lidstaten
aan de Commissie desgevraagd de nodige informatie
toekomen.
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2. Tijdens de overgangsperioden kan de Commissie
ontheffing van de bepalingen van de verordening verlenen, indien de nationale statistische stelsels ingrijpend
moeten worden gewijzigd.
Artikel 14
Verslagen
1. De lidstaten verstrekken de Commissie desgevraagd
alle dienstige informatie in verband met de uitvoering van
de verordening in de lidstaten.
2. De Commissie dient binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de verordening en vervolgens eens in de
drie jaar, bij het Europees Parlement en de Raad een
verslag in over de krachtens deze verordening opgestelde
statistieken, en in het bijzonder over het belang en de
kwaliteit daarvan en over de lasten voor het bedrijfsleven.
Artikel 15
Coördinatie in de lidstaten
In iedere lidstaat verzorgt één nationale instantie de coördinatie voor
1. de indiening van de variabelen (artikel 8)

Artikel 11

2. de kwaliteitsmeting (artikel 10)

Wijziging van de weging en van het basisjaar
1. De lidstaten passen zo nodig het wegingsschema
voor de samengestelde indexcijfers ten minste om de vijf
jaar aan. De wegingen die worden gebruikt in de aangepaste wegingssystemen worden binnen drie jaar na het
verstrijken van het nieuwe basisjaar aan de Commissie
medegedeeld.
2. De lidstaten schakelen de indexcijfers iedere vijf jaar
om naar een nieuw basisjaar; een basisjaar is het laatste
jaar dat eindigt op een 0 of een 5. Alle indexcijfers
worden binnen drie jaar na het eind van het nieuwe basisjaar omgeschakeld naar dit nieuwe basisjaar.
Artikel 12

2.

Artikel 16
Pilotstudies
1. De Commissie zet, overeenkomstig de procedure
van artikel 18, een reeks vrijwillige, door de lidstaten uit
te voeren pilotstudies op. Deze studies zijn in de bijlagen
gespecificeerd.
2. De pilotstudies worden uitgevoerd om na te gaan of
het mogelijk en relevant is bepaalde gegevens te verzamelen, waarbij wordt bezien of de voordelen van de beschikbaarheid van de gegevens opwegen tegen de kosten van
het verzamelen en de lasten voor het bedrijfsleven.
3. De Commissie stelt de Raad in kennis van de resultaten van de pilotstudies.

Methodologisch handboek
1. Na raadpleging van het Comité
programma, publiceert de Commissie een
methodologisch handboek waarin de regels in
nader worden toegelicht en voorlichting met
tot kortetermijnstatistieken is opgenomen.

3. de verstrekking van de relevante informatie (artikel 14,
lid 1).

statistisch
adviserend
de bijlagen
betrekking

Dit handboek wordt regelmatig herzien.
Artikel 13
Overgangsperiode en ontheffingen

1. Voor de opstelling van de statistieken kan een overgangsperiode van maximaal vijf jaar vanaf de datum van
inwerkingtreding van deze verordening worden toegestaan.

Artikel 17
Uitvoering
De Commissie stelt volgens de procedure van artikel 18
de uitvoeringsbepalingen van deze verordening vast, met
inbegrip van de maatregelen om rekening te houden met
de economische en technische ontwikkelingen inzake het
verzamelen en statistisch verwerken van gegevens en het
toezenden van de variabelen. Daarbij wordt het beginsel
in acht genomen dat de baten van de maatregel hoger
moeten zijn dan de kosten, en dat de uitvoering daarvan
ten opzichte van de initiële bepalingen van deze verordening geen aanzienlijke extra middelen van de lidstaten of
van de ondernemingen mogen vergen. De uitvoeringsbepalingen van deze verordening betreffen met name:
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a) het gebruik van bijzondere eenheden (artikel 2),
b) de bijwerking van de lijst van variabelen (artikel 3),
c) de definities en de juiste vorm van de ingediende variabelen (artikel 3),
d) de frequentie waarmee de statistieken worden opgesteld (artikel 5),
e) de indelings- en samenvoegingsniveaus voor de variabelen (artikel 6),
f) de indieningstermijnen (artikel 8),
g) de criteria voor de kwaliteitsmeting (artikel 10),
h) de overgangsperiodes en de gedurende de overgangsperiode verleende ontheffingen (artikel 13),
i) het organiseren van pilotstudies (artikel 16).
Artikel 18
Procedure
1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité
statistisch programma, hierna „het comité” genoemd.
2. 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
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van de 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.
3. De Commissie stelt de overwogen maatregelen vast
indien deze in overeenstemming zijn met het advies van
het comité. Wanneer de beoogde maatregelen niet in
overeenstemming zijn met het advies van het comité of
indien geen advies is uitgebracht, dient de Commissie
onverwijld bij de Raad een voorstel in betreffende de te
nemen maatregelen. De Raad besluit met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen.
Indien de Raad na verloop van een termijn van drie
maanden na de indiening van het voorstel bij de Raad,
geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde
maatregelen door de Commissie vastgesteld.
Artikel 19
Intrekking
De Richtlijnen 72/211/EEG en 78/166/EEG worden
ingetrokken.
Artikel 20
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 19 mei 1998.
Voor de Raad
De Voorzitter
G. BROWN
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BIJLAGE A

INDUSTRIE
a) Reikwijdte
Deze bijlage is van toepassing op alle activiteiten die zijn opgenomen in de secties C tot en met E van de
NACE Rev. 1.
b) Eenheid van waarneming
1) Tenzij in punt 2 anders is bepaald of overeenkomstig de in punt 3 bedoelde procedure anders wordt
besloten, is de eenheid van waarneming voor alle variabelen van deze bijlage de eenheid van economische activiteit.
2) Voor ondernemingen met weinig werkzame personen in nevenactiviteiten kan de lokale eenheid of
de onderneming als eenheid van waarneming worden gebruikt.
3) Tot het gebruik van andere eenheden van waarneming kan worden besloten volgens de procedure van
artikel 18.
c) Lijst van variabelen
1) De statistieken in deze bijlage omvatten de onderstaande variabelen:
Variabele

Naam

110

Productie

120

Omzet

121

Omzet in het binnenland

122

Omzet in het buitenland

130

Nieuwe orders

131

Nieuwe orders uit het binnenland

132

Nieuwe orders uit het buitenland

210

Aantal werkzame personen

220

Gewerkte uren

230

Brutolonen

310

Afzetprijzen

311

Afzetprijzen binnenlandse markt

312

Afzetprijzen buitenlandse markt

2) Alleen als de afzetprijzen buitenlandse markt (nr. 312) niet beschikbaar zijn, kan deze variabele bij
benadering worden aangegeven met de index van de eenheidsprijzen (nr. 313).
3) Vanaf het begin van de eerste referentieperiode kan de informatie over nieuwe orders (nr. 130, 131 en
132) bij benadering worden aangegeven met een andere vooruitlopende indicator, die op basis van
gegevens uit conjunctuurenquêtes mag worden berekend. Deze benadering is toegestaan voor een
periode van vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de verordening. Deze periode wordt
met ten hoogste vijf jaar verlengd, tenzij anders wordt besloten overeenkomstig de procedure van
artikel 18.
4) Vanaf het begin van de eerste referentieperiode kan de informatie over het aantal werkzame personen
(nr. 210) bij benadering worden aangegeven aan de hand van het aantal werknemers (nr. 211). Deze
benadering is toegestaan voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de
verordening. Deze periode wordt met ten hoogste vijf jaar verlengd, tenzij anders wordt besloten overeenkomstig de procedure van artikel 18.
5) Met binnenland wordt het grondgebied van de betrokken lidstaat bedoeld.
6) De informatie betreffende de productie (nr. 110) is niet vereist voor afdeling 41 en groep 40.3 van de
NACE Rev. 1.
7) De informatie over de omzet (nr. 120, 121, 122) is niet vereist voor de NACE Rev. 1, Sectie E.
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8) De informatie over de orders (nr. 130, 131, 132) is alleen vereist voor de volgende afdelingen van de
NACE Rev. 1: 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Binnen drie jaar na de datum van
inwerkingtreding van deze verordening zou de lijst van NACE-afdelingen volgens de procedure van
artikel 18 kunnen worden gewijzigd.
9) De informatie over de afzetprijzen of de prijsindex (nr. 310, 311, 312 of 313) is niet vereist voor de
volgende groepen van de NACE Rev.1: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3. Binnen drie jaar na de datum
van inwerkingtreding van deze verordening zou de lijst van groepen volgens de procedure van artikel
18 kunnen worden gewijzigd.
d) Vorm
1) Met uitzondering van variabele 110 (productie) worden alle variabelen in niet-gecorrigeerde vorm
verstrekt.
2) Variabele 110 (productie) wordt in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens
verstrekt.
3) Daarnaast kunnen de lidstaten de variabelen in de vorm van voor seizoeninvloeden gecorrigeerde
gegevens en van trendwaarden verstrekken. Enkel indien de gegevens niet in deze vormen worden
verstrekt, kan de Commissie (Eurostat) voor deze variabelen reeksen van voor seizoeninvloeden gecorrigeerde gegevens en trendwaarden opstellen.
4) De variabelen nr. 110, 310, 311, 312 en 313 worden in de vorm van indexcijfers verstrekt. Alle andere
variabelen worden in de vorm van indexcijfers of in absolute cijfers verstrekt.
e) Referentieperiode
De volgende referentieperiodes zijn van toepassing:
Variabele

Referentieperiode

110

maand

120

maand

121

maand

122

maand

130

maand

131

maand

132

maand

210

ten minste een kwartaal

220

ten minste een kwartaal

230

ten minste een kwartaal

310

maand

311

maand

312 of 313

maand

f) Mate van gedetailleerdheid
1) Alle variabelen worden op 2-cijferniveau van de NACE Rev. 1 verstrekt.
2) Bovendien worden voor sectie D van de NACE Rev. 1 de indexcijfers van de productie (nr. 110) en
van de afzetprijzen (nr. 310, 311, 312 en 313) zowel op 3- als op 4-cijferniveau van de NACE Rev. 1
verstrekt. De op 3- en 4-cijferniveau verstrekte indexcijfers moeten voor een gegeven basisjaar ten
minste 90 % van de totale toegevoegde waarde voor iedere lidstaat in afdeling D van de NACE Rev. 1
dekken. Een lidstaat hoeft deze variabelen niet tot op dit gedetailleerde niveau te verstrekken indien
de totale toegevoegde waarde van sectie D van de NACE Rev. 1 in een bepaald basisjaar minder dan
5 % van het totaal voor de Europese Gemeenschap uitmaakt.
3) De op 3- en 4-cijferniveau van de NACE Rev. 1 verstrekte variabelen worden gebruikt voor geaggregeerde indicatoren op deze niveaus voor de gehele Gemeenschap, en voor de groep lidstaten die deelnemen aan de gemeenschappelijke munt. Voor afzonderlijke lidstaten of voor andere groepen
lidstaten kunnen deze indicatoren ook op 3- en 4-cijferniveau worden bekendgemaakt, indien de
betrokken lidstaten te kennen hebben gegeven dat de gegevens van voldoende kwaliteit zijn.
4) Bovendien moeten alle variabelen worden verstrekt voor belangrijke industriegroepen waarvan de
definities (onder verwijzing naar de NACE Rev. 1) volgens de procedure van artikel 18 worden vastgesteld.
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g) Termijnen voor het verstrekken van de gegevens
1) De variabelen worden verstrekt binnen de volgende termijnen gerekend vanaf het eind van de referentieperiode:
Variabele

Termijn

110

1 maand en 15 kalenderdagen

120

2 maanden

121

2 maanden

122

2 maanden

130

1 maand en 20 kalenderdagen

131

1 maand en 20 kalenderdagen

132

1 maand en 20 kalenderdagen

210

3 maanden

220

3 maanden

230

3 maanden

310

1 maand en 15 kalenderdagen

311

1 maand en 15 kalenderdagen

312

1 maand en 15 kalenderdagen

313

1 maand en 15 kalenderdagen

2) De termijn kan met maximaal 15 kalenderdagen worden verlengd voor die lidstaten waarvan in een
bepaald basisjaar de toegevoegde waarde in de secties C, D en E van de NACE Rev. 1 minder dan
3 % van het totaal voor de Europese Gemeenschap bedraagt.
h) Pilotstudies
De prioriteiten voor de pilotstudies zijn als volgt:
1) nagaan of de gegevens eerder kunnen worden verstrekt;
2) afzetprijzen voor de buitenlandse markt verzamelen;
3) de variabelen buitenlandse markt opsplitsen naar Monetaire Unie, intra-EG en extra-EG;
4) kortetermijninformatie over de geboorten en sterften van ondernemingen verzamelen;
5) maandelijkse informatie over de werkgelegenheid produceren;
6) gegevens verzamelen over de voorraden;
7) informatie over orders voor andere activiteiten dan de onder C, (6) tot en met (9) genoemde verstrekken;
8) kortetermijninformatie over investeringen verzamelen;
9) gegevens verzamelen over de orderportefeuille.
i) Eerste referentieperiode
De eerste referentieperiode waarvoor alle variabelen moeten worden verstrekt, is januari 1998 voor maandelijkse gegevens en het eerste kwartaal in 1998 voor kwartaalgegevens.
j)

Overgangsperiode
1) Voor de variabele productie (nr. 110), aantal werkzame personen en gewerkte uren (nr. 210, 220) en de
variabele outputprijzen binnenlandse markt (nr. 311) kan volgens de procedure van artikel 18 een
overgangsperiode van niet meer dan drie jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de verordening worden toegestaan. Deze overgangsperiode kan overeenkomstig de procedure van artikel 18 met
nog eens 2 jaar worden verlengd.
2) Voor alle andere variabelen mag volgens de procedure van artikel 18 een overgangsperiode van niet
langer dan vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de verordening worden toegestaan.
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BIJLAGE B
BOUWNIJVERHEID
a) Reikwijdte
Deze bijlage is van toepassing op alle activiteiten die zijn opgenomen in sectie F van de NACE Rev. 1.
b) Eenheid van waarneming
1) Tenzij in punt 2 of 3 anders is bepaald of overeenkomstig de in punt 4 bedoelde procedure anders
wordt besloten, is de eenheid van waarneming voor alle variabelen van deze bijlage de eenheid van
economische activiteit.
2) Voor ondernemingen met weinig werkzame personen in nevenactiviteiten kan de lokale eenheid of
de onderneming als eenheid van waarneming worden gebruikt.
3) In voorkomend geval mogen de statistieken worden afgeleid uit informatie die overeenkomstig de
classificatie van bouwwerken (CB) wordt verstrekt.
4) Tot het gebruik van andere eenheden van waarneming kan worden besloten volgens de procedure van
artikel 18.
c) Lijst van variabelen
1) De statistieken in deze bijlage omvatten de onderstaande variabelen:
Variabele

110

Naam

Productie

115

Productie van gebouwen

116

Productie van grond-, weg- en waterbouwkundige werken

130

Nieuwe orders

135

Nieuwe orders gebouwen

136

Nieuwe orders grond-, weg- en waterbouwkundige werken

210

Aantal werkzame personen

220

Gewerkte uren

230

Brutolonen

320

Bouwkosten

321

Materiaalkosten

322

Arbeidskosten

411

Bouwvergunningen: aantal woningen

412

Bouwvergunningen: vierkante meters nuttige
vloeroppervlakte of een andere maatstaf van
omvang

2) Vanaf het begin van de eerste referentieperiode kan de informatie over nieuwe orders (nr. 130) bij
benadering worden aangegeven met een andere vooruitlopende indicator, die op basis van gegevens
uit conjunctuurenquêtes mag worden berekend. Deze benadering is toegestaan voor een periode van
vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de verordening. Deze periode wordt met ten
hoogste vijf jaar verlengd, tenzij anders wordt besloten volgens de procedure van artikel 18.
3) Vanaf het begin van de eerste referentieperiode kan de informatie over het aantal werkzame personen
(nr. 210) bij benadering worden aangegeven aan de hand van het aantal werknemers (nr. 211). Deze
benadering is toegestaan voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de
verordening. Deze periode wordt met ten hoogste vijf jaar verlengd, tenzij anders wordt besloten
volgens de procedure van artikel 18.
4) De informatie betreffende de variabelen voor nieuwe orders (nr. 130, 135, 136) mogen aan de hand
van gegevens over bouwvergunningen worden benaderd. Nadere approximaties van deze en andere
variabelen kunnen volgens de procedure van artikel 18 worden vastgesteld.
5) Alleen als de bouwkostenvariabelen (nr. 320, 321, 322) niet beschikbaar zijn, mogen zij bij benadering
worden aangegeven met de afzetprijzenvariabele (nr. 310).
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d) Vorm
1) Met uitzondering van variabele 110 (productie) worden alle variabelen in niet-gecorrigeerde vorm
verstrekt.
2) Variabele 110 (productie) wordt in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens
verstrekt.
3) Daarnaast kunnen de lidstaten de variabelen in de vorm van voor seizoeninvloeden gecorrigeerde
gegevens en van trendwaarden verstrekken. Enkel indien de gegevens niet in deze vormen worden
verstrekt, kan de Commissie (Eurostat) voor deze variabelen reeksen van voor seizoeninvloeden gecorrigeerde gegevens en trendwaarden opstellen.
4) De variabelen nr. 110, 115, 116, 320, 321 en 322 worden in de vorm van indexcijfers verstrekt. De
variabelen 411 en 412 worden in absolute cijfers verstrekt. Alle andere variabelen worden in de vorm
van indexcijfers of in absolute cijfers verstrekt.
e) Referentieperiode
Voor alle variabelen van deze bijlage geldt een referentieperiode van ten minste een kwartaal.
f) Mate van gedetailleerdheid
1) De variabelen nr. 110, 130, 210, 220 en 230 worden ten minste op 2-cijferniveau van de NACE Rev. 1
verstrekt.
2) De variabelen betreffende nieuwe orders (nr. 130, 135, 136) zijn enkel vereist voor de groepen 45.1 en
45.2 van de NACE Rev. 1.
3) De variabelen betreffende bouwkosten (nr. 320, 321 en 322) zijn alleen verplicht voor nieuwe woongebouwen, met uitzondering van gebouwen voor collectieve bewoning.
4) De variabele voor de bouwvergunningen (nr. 411) heeft enkel betrekking op nieuwe woongebouwen
(met uitzondering van gebouwen voor collectieve bewoning) en wordt in de volgende onderverdeling
verstrekt:
i) eengezinswoningen;
ii) twee- en meergezinswoningen;
5) De variabele voor de bouwvergunningen (nr. 412) heeft enkel betrekking op gebouwen en wordt in de
volgende onderverdeling verstrekt:
i) eengezinswoningen;
ii) twee- en meergezinswoningen;
iii) gebouwen voor collectieve bewoning;
iv) kantoorgebouwen;
v) andere gebouwen.
g) Termijnen voor de indiening van de gegevens
1) De variabelen worden geleverd binnen de volgende termijnen gerekend vanaf het eind van de referentieperiode:
Variabel

Termijn

110

2 maanden

115

2 maanden

116

2 maanden

130

3 maanden

135

3 maanden

136

3 maanden

210

3 maanden

220

3 maanden

230

3 maanden

320

3 maanden

321

3 maanden

322

3 maanden

411

3 maanden

412

3 maanden
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2) De termijn kan met maximaal 15 kalenderdagen worden verlengd voor die lidstaten waarvan in een
bepaald basisjaar de totale toegevoegde waarde in sectie F van de NACE Rev. 1 minder dan 3 % van
het totaal voor de Europese Gemeenschap bedraagt.
h) Pilotstudies
De prioriteiten voor de pilotstudies zijn als volgt:
1) informatie verstrekken over afzetprijzen;
2) de productie (nr. 110) indelen in nieuwbouw en reparatie & onderhoud;
3) op maandbasis gegevens verstrekken;
4) de variabelen nr. 210, 220 en 230 in bouwwerken en civieltechnische werken indelen;
5) informatie over kosten (nr. 320, 321 en 322) voor andere soorten bouwwerken dan woongebouwen en
voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verstrekken;
6) de productie van gebouwen (nr. 115) indelen in woongebouwen en bedrijfsgebouwen;
7) kortetermijninformatie over investeringen verstrekken;
8) kortetermijninformatie over de geboorten en sterften van ondernemingen verstrekken.
i) Eerste referentiejaar
De eerste referentieperiode waarvoor alle variabelen moeten worden verstrekt, is januari 1998 voor maandelijkse gegevens en het eerste kwartaal van 1998 voor kwartaalgegevens.
j)

Overgangsperiode
1) Voor de variabelen productie (nr. 110), aantal werkzame personen en gewerkte uren (nr. 210, 220) kan
volgens de procedure van artikel 18 een overgangsperiode van niet meer dan drie jaar vanaf de datum
van inwerkingtreding van de verordening worden toegestaan. Deze overgangsperiode kan overeenkomstig de procedure van artikel 18 met nog eens 2 jaar worden verlengd.
2) Voor alle andere variabelen mag volgens de procedure van artikel 18 een overgangsperiode van niet
langer dan vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de verordening worden toegestaan.
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BIJLAGE C
DETAILHANDEL EN REPARATIE
a) Reikwijdte
Deze bijlage is van toepassing op de activiteiten die zijn opgenomen in afdeling 52 van de NACE Rev. 1.
b) Eenheid van waarneming
1) De eenheid van waarneming voor alle variabelen van deze bijlage is de onderneming.
2) Tot het gebruik van andere eenheden van waarneming kan worden besloten volgens de procedure van
artikel 18.
c) Lijst van variabelen
1) De statistieken in deze bijlage omvatten de volgende variabelen:
Variabele

Naam

120

Omzet

210

Aantal werkzame personen

330

Deflator van de verkoop

2) Er kan informatie over het volume van de verkopen (nr. 123) worden verstrekt i.p.v. de deflator van de
verkopen (nr. 330).
3) Vanaf het begin van de eerste referentieperiode kan de informatie over het aantal werkzame personen
(nr. 210) bij benadering worden aangegeven aan de hand van het aantal werknemers (nr. 211). Deze
benadering is toegestaan voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de
verordening. Deze periode wordt met ten hoogste vijf jaar verlengd, tenzij anders wordt besloten
volgens de procedure van artikel 18.
d) Vorm
1) Alle variabelen worden in niet-gecorrigeerde vorm verstrekt.
2) De variabelen voor de omzet (nr. 120) en het verkoopvolume (nr. 123) worden tevens in de vorm van
voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt.
3) Daarnaast kunnen de lidstaten de variabelen in de vorm van voor seizoeninvloeden gecorrigeerde
gegevens en trendwaarden verstrekken. Enkel indien de gegevens niet in dergelijke vormen worden
verstrekt, kan Eurostat voor deze variabelen voor seizoeninvloeden gecorrigeerde gegevens en trendwaarden opstellen.
4) Alle variabelen moeten in de vorm van indexcijfers of in absolute cijfers worden verstrekt.
e) Referentieperiode
De volgende referentieperiodes zijn van toepassing:
Variabele

Referentieperiode

120

Maand

210

Kwartaal

330 of 123

Maand

f) Mate van gedetailleerdheid
1) De variabele voor de omzet (nr. 120) en de variabelen voor respectievelijk de deflator en het volume
van de verkoop (nr. 330/123) worden verstrekt met de in de punten 2, 3 en 4 omschreven mate van
gedetailleerdheid. Variabele nr. 210 (aantal werkzame personen) wordt verstrekt met de in de punten
3 en 4 omschreven mate van gedetailleerdheid.
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2) Gedetailleerde indeling van de klassen en groepen van de NACE Rev. 1:
klasse 52.11;
klasse 52.12;
groep 52.2;
groep 52.3;
som van de klassen 52.41, 52.42 en 52.43;
som van de klassen 52.44, 52.45 en 52.46;
som van de klassen 52.47 en 52.48;
klasse 52.61.
3) Geaggregeerde indeling van de klassen en groepen van de NACE Rev. 1:
Som van klasse 52.11 en groep 52.2;
Som van klasse 52.12 en de groepen 52.3 tot en met 52.6;
Som van de groepen 52.1 tot en met 52.6.
4) Afdeling 52
Lidstaten waarvan de toegevoegde waarde voor groep 52.7 in een bepaald basisjaar minder dan 5 %
van de toegevoegde waarde voor afdeling 52 bedraagt, mogen afdeling 52 bij benadering aangegeven
aan de hand van de som van de groepen 52.1 t/m 52.6.
g) Termijnen voor de indiening van de gegevens
1) De variabelen worden binnen drie maanden na het einde van de referentieperiode ingediend. Binnen
twee maanden wordt informatie over de variabelen nr. 120 (omzet) en 330/123 (deflator van de
verkoop/volume van de verkoop) met de in punten 3 en 4 van punt f) vastgestelde mate van gedetailleerdheid.
2) De termijn kan met maximaal één maand worden verlengd voor die lidstaten waarvan de toegevoegde
waarde in afdeling 52 in een bepaald basisjaar minder dan 3 % van het totaal voor de Europese
Gemeenschap bedraagt.
h) Pilotstudies
De prioriteiten voor de pilotstudies zijn als volgt:
1) een meer gedetailleerde indeling naar activiteit verstrekken;
2) nagaan of de gegevens eerder kunnen worden verstrekt;
3) informatie verzamelen over het aantal werknemers;
4) informatie over lonen verzamelen;
5) de eenheid van economische activiteit als eenheid van waarneming gebruiken;
6) kortetermijninformatie over de geboorten en sterften van ondernemingen verzamelen.
i) Eerste referentiejaar
De eerste referentieperiode waarvoor alle variabelen moeten worden verstrekt, is januari 1998 voor maandelijkse gegevens en het eerste kwartaal van 1998 voor kwartaalgegevens.
j)

Overgangsperiode
1) Voor variabele nr. 210 (aantal werkzame personen) mag volgens de procedure van artikel 18 een overgangsperiode van ten hoogste drie jaar worden toegestaan. Deze overgangsperiode mag volgens de
procedure van artikel 18 met nog eens 2 jaar worden verlengd.
2) Voor variabele nr. 120 (omzet) met de in punt 3 van punt f) vastgestelde mate van gedetailleerdheid
mag een overgangsperiode van niet meer dan 2 jaar worden toegestaan volgens de procedure van
artikel 18.
3) Voor de variabele nr. 120 (omzet) met de in punten 2 en 4 van punt f) vastgestelde mate van gedetailleerdheid en de deflator van de verkoop/het volume van de verkoop (nr. 330/123) mag volgens de
procedure van artikel 18 een overgangsperiode van niet meer dan 5 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de verordening worden toegestaan.
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BIJLAGE D
OVERIGE DIENSTEN
a) Reikwijdte
Deze bijlage is van toepassing op alle activiteiten die zijn opgenomen in de afdelingen 50 en 51 en de
secties H, I, J, K, M, N en O van de NACE Rev. 1.
b) Eenheid van waarneming
1) De eenheid van waarneming voor alle variabelen van deze bijlage is de onderneming.
2) Tot het gebruik van andere eenheden van waarneming kan worden besloten volgens de procedure van
artikel 18.
c) Lijst van variabelen
1) De statistieken in deze bijlage omvatten de volgende variabelen:
Variabele

Naam

120

Omzet

210

Aantal werkzame personen

2) Vanaf het begin van de eerste referentieperiode kan de informatie over het aantal werkzame personen
(nr. 210) als benadering vervangen worden door het aantal werknemers (nr. 211). Deze benadering is
toegestaan voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de verordening.
Deze periode wordt met ten hoogste 5 jaar verlengd, tenzij anders wordt besloten volgens de procedure van artikel 18.
d) Vorm
1) Alle variabelen worden in niet-gecorrigeerde vorm verstrekt.
2) De variabele voor de omzet (nr. 120) wordt tevens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt.
3) Daarnaast kunnen de lidstaten de variabelen in de vorm van voor seizoeninvloeden gecorrigeerde
gegevens en trendwaarden verstrekken. Enkel indien de gegevens niet in deze vorm worden verstrekt,
kan de Commissie (Eurostat) voor deze variabelen reeksen van voor seizoeninvloeden gecorrigeerde
gegevens en trendwaarden opstellen.
4) Alle variabelen moeten in de vorm van indexcijfers of in absolute cijfers worden verstrekt.
e) Referentieperiode
Voor alle variabelen van deze bijlage geldt een referentieperiode van een kwartaal.
f) Mate van gedetailleerdheid
1) De variabele omzet (nr. 120) wordt verstrekt overeenkomstig de volgende onderverdelingen en niveaus
van de NACE Rev. 1:
som van 50.1, 50.3 en 50.4;
50.2;
50.5;
51, 64: 3 cijfers;
55, 60, 61, 62, 63, 72: 2 cijfers;
som van 74.11, 74.12, 74.13 en 74.14;
som van 74.2 en 74.3;
74.4 t/m 74.8: 3 cijfers.
2) Variabele nr. 210 (aantal werkzame personen) moet op het 2-cijferniveau van de NACE Rev. 1 worden
verstrekt voor afdelingen 50, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72 en 74.
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3) Voor de afdelingen 50, 51, 64 en 74 van de NACE Rev. 1 hoeft een lidstaat de variabelen voor de
omzet slechts op 2-cijferniveau te verstrekken indien de toegevoegde waarde in die afdelingen van de
NACE Rev. 1 in een bepaald basisjaar minder dan 5 % van het totaal voor de Europese Gemeenschap
uitmaakt.
4) Voor sectie I van NACE Rev. 1 hoeft een lidstaat variabele nr. 210 (aantal werkzame personen) slechts
op sectieniveau te verstrekken indien de totale toegevoegde waarde in sectie I in een bepaald basisjaar
minder dan 5 % van het totaal voor de Europese Gemeenschap bedraagt.
g) Termijnen voor de indiening van de gegevens
De variabelen worden binnen drie maanden na het einde van de referentieperiode ingediend.
h) Pilotstudies
De prioriteiten voor de pilotstudies zijn als volgt:
1) Informatie verzamelen over lonen.
2) Informatie verzamelen over deflators.
3) Nagaan of het mogelijk en relevant is gegevens te verzamelen over:
i) Reisbureaus NACE Rev. 1, Groep 63.3,
ii) Onroerend goed NACE Rev. 1, Afdeling 70,
iii) Verhuur NACE Rev. 1, Afdeling 71,
iv) Speur- en ontwikkelingswerk NACE Rev. 1, Afdeling 73,
v) Beheersactiviteiten van holdings NACE Rev. 1, Klasse 74.15,
vi) NACE Rev. 1, Secties, J, M, N en O.
4) Een meer gedetailleerde indeling verstrekken.
5) Nagaan of de gegevens eerder kunnen worden verstrekt.
6) Informatie verzamelen over het aantal werknemers.
7) De economische activiteit als waarnemingseenheid gebruiken.
8) Kortetermijninformatie over de geboorten en sterften van ondernemingen verzamelen.
i) Eerste referentieperiode
De eerste referentieperiode waarvoor alle variabelen moeten worden verstrekt, is het eerste kwartaal van
1998.
j)

Overgangsperiode
Voor alle variabelen kan volgens de procedure van artikel 18 een overgangsperiode van niet meer dan vijf
jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de verordening worden toegestaan.
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VERORDENING (EG) Nr. 1166/98 VAN DE COMMISSIE
van 4 juni 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 5 juni 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 juni 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 4 juni 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

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

204
999
052
068
999
052
999
382
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

85,8
85,8
94,8
64,4
79,6
66,7
66,7
59,0
59,0
56,1
58,0
70,5
90,0
82,8
70,8
69,9
90,2
63,9
139,8
97,9
86,2

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(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. 1167/98 VAN DE COMMISSIE
van 4 juni 1998
betreffende de verkoop bij openbare inschrijving van rundvlees uit de voorraden
van bepaalde interventiebureaus
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

— ongeveer 100 ton achtervoeten met been, in het bezit
van het Deense interventiebureau,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

— ongeveer 100 ton achtervoeten met been, in het bezit
van het Duitse interventiebureau,

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 7, lid 3,

— ongeveer 300 ton achtervoeten met been, in het bezit
van het Spaanse interventiebureau,

Overwegende dat in verscheidene lidstaten voorraden zijn
ontstaan door de toepassing van de interventiemaatregelen
in de sector rundvlees; dat, om te voorkomen dat
producten te lang moeten worden opgeslagen, een deel
van deze voorraden bij openbare inschrijving moet
worden verkocht;
Overwegende dat deze verkoop, op enige bijzondere,
noodzakelijke uitzonderingen na dient plaats te vinden
met inachtneming van de voorschriften van Verordening
(EEG) nr. 2173/79 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2417/95 (4);
Overwegende dat, met het oog op een regelmatige en
uniforme inschrijvingsprocedure, maatregelen moeten
worden getroffen ter aanvulling van die welke zijn
bepaald in artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr.
2173/79;
Overwegende dat moet worden afgeweken van het
bepaalde in artikel 8, lid 2, onder b), van Verordening
(EEG) nr. 2173/79 wegens de administratieve moeilijkheden bij de toepassing van dit punt in de betrokken
lidstaten;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,

— ongeveer 100 ton achtervoeten met been, in het bezit
van het Franse interventiebureau,
— ongeveer 300 ton achtervoeten met been, in het bezit
van het Italiaanse interventiebureau,
— ongeveer 100 ton achtervoeten met been, in het bezit
van het Ierse interventiebureau,
— ongeveer 100 ton achtervoeten met been, in het bezit
van het Nederlandse interventiebureau,
— ongeveer 100 ton achtervoeten met been, in het bezit
van het Oostenrijkse interventiebureau,
— ongeveer 800 ton vlees zonder been, in het bezit van
het Franse interventiebureau,
— ongeveer 1 200 ton vlees zonder been, in het bezit van
het Ierse interventiebureau,
— ongeveer 600 ton vlees zonder been, in het bezit van
het Verenigd Koninkrijk.
Nadere informatie over de hoeveelheden is opgenomen in
bijlage I.
2. Behoudens het bepaalde in deze verordening,
worden de in lid 1 bedoelde producten verkocht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2173/79, in het bijzonder
titel II en titel III daarvan.

Artikel 2
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.

Er wordt overgegaan tot de verkoop van:

— ongeveer 100 ton achtervoeten met been, in het bezit
van het Belgische interventiebureau,
(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

148
356
251
248

van
van
van
van

28. 6. 1968, blz. 24.
31. 12. 1997, blz. 13.
5. 10. 1979, blz. 12.
14. 10. 1995, blz. 39.

1. De bepalingen en de bijlagen van deze verordening
gelden als bericht van openbare aanbesteding, in afwijking van de artikelen 6 en 7 van Verordening (EEG) nr.
2173/79.
De betrokken interventiebureaus stellen een bericht van
aanbesteding op waarin met name worden vermeld:
a) de te koop aangeboden hoeveelheden rundvlees en
b) de termijn waarbinnen en de plaats waar de offertes
moeten worden ingediend.
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2. Gegevens over de hoeveelheden en de plaatsen waar
de producten zijn opgeslagen, zijn voor de betrokken
partijen te verkrijgen op de in bijlage II vermelde adressen. Verder kunnen de interventiebureaus het in lid 1
bedoelde bericht bekendmaken door aanplakking te
hunnen kantore, en kunnen zij tot verdere bekendmaking
in een andere vorm overgaan.
3. Voor ieder in bijlage I genoemd product geldt dat de
interventiebureaus eerst het vlees verkopen dat het langst
ligt opgeslagen.
4. Alleen offertes die uiterlijk op 9 juni 1998 om 12.00
uur in het bezit zijn van de betrokken interventiebureaus,
worden in aanmerking genomen.
5. In afwijking van artikel 8, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 2173/79 moet de offerte bij het betrokken interventiebureau worden ingediend in een gesloten envelop,
waarop de betrokken verordening is vermeld. Deze
envelop mag door het interventiebureau pas na afloop van
de in lid 4 vermelde inschrijvingstermijn worden
geopend.
6. In afwijking van artikel 8, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2173/79 mag/mogen het koelhuis/de
koelhuizen waar de producten liggen opgeslagen, niet in
de offertes worden vermeld.

L 162/19
Artikel 3

1. De lidstaten delen de gegevens over de ontvangen
offertes uiterlijk aan de Commissie mee op de werkdag na
afloop van de termijn voor de indiening van de offertes.
2. Na onderzoek van de ontvangen offertes wordt een
minimumverkoopprijs vastgesteld voor elk product of
wordt besloten dat de verkoop geen doorgang vindt.

Artikel 4
De in artikel 15, lid 1, van Verordening (EEG) nr.
2173/79 bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op 120
ECU per ton.

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

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 juni 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρατοr
Ä
µελοr
Ä

ΠροÏιοντα
Ä
(1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
ΚαταÄ προσεγγιση
Ä
ποσοτητα
Ä
(τονοι)
Ä
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering (ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρεατα
Ä
µε κοκαλα
Ä
—
Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso —
Luullinen naudanliha — Kött med ben
BELGIQUE/BELGIË

— Quartiers arrière/Achtervoeten

100

DANMARK

— Bagfjerdinger

100

DEUTSCHLAND

— Hinterviertel

100

ESPANA


— Cuartos traseros

300

FRANCE

— Quartiers arrière

100

IRELAND

— Hindquarters

100

ITALIA

— Quarti posteriori

300

NEDERLAND

— Achtervoeten

100

ÖSTERREICH

— Hinterviertel

100

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρεατα
Ä
χωρÄιr κοκαλα
Ä
—
Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne
desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött
FRANCE

—
—
—
—

Semelle (INT 14)
Rumsteak (INT 16)
Faux-filet (INT 17)
Entrecôte (INT 19)

200
200
200
200

IRELAND

—
—
—
—
—
—

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

200
200
200
200
200
200

UNITED KINGDOM

—
—
—
—
—
—

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

100
100
100
100
100
100
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(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2602/97 (DO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23. 12. 1997, s. 20).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97 (ABl. L 351 vom 23. 12. 1997, S. 20).
Ä
παραρτηµατα
Ä
V και VII του κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr Επιτροπηr
Ä (ΕΕ L 225 τηr 4. 9. 1993,
(1) Βλεπε
σ. 4), οπωr
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια αποÄ τον κανονισµοÄ (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 τηr 23. 12. 1997, σ. 20).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by
Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351, 23.12.1997, p. 20).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2602/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20).
(1) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4. 9. 1993, blz. 4),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L 351 van 23. 12. 1997, blz. 20).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) në 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 2602/97 (JO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4. 9. 1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 20), liitteet V ja VII.
(1) Se bilaga V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2602/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 20).
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — ∆ιευθυνσειr
Ä
των οργανισµων
Ä παρεµβασεωr
Ä
— Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli
organismi d’intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BELGIQUE/BELGIË
Bureau d’intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Téléphone: (32-2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32-2) 230 25 33/280 03 07
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
DANMARK
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23
ESPANA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87
FRANCE
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
ITALIA
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58
IRELAND
Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98
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NEDERLAND
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39
ÖSTERREICH
AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297
UNITED KINGDOM
Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
UK-Berkshire
Tel. (01189) 58 36 26
Fax (01189) 56 67 50
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VERORDENING (EG) Nr. 1168/98 VAN DE COMMISSIE
van 4 juni 1998
betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader
van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1078/98
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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie
van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt
te treffen maatregelen betreft (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2052/97 (4), en met name op artikel
4,
Overwegende dat een inschrijving voor de restitutie en/of
de belasting bij uitvoer van gerst naar alle derde landen is
opengesteld bij Verordening (EG) nr. 1078/98 van de
Commissie (5);
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1501/95, de Commissie volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 op

grond van de meegedeelde offertes kan besluiten niet tot
toewijzing over te gaan;
Overwegende dat het, met name rekening houdend met
de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95
genoemde criteria, niet wenselijk is een maximumrestitutie of een minimumbelasting 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 29
mei tot en met 4 juni 1998 zijn meegedeeld in het kader
van de in Verordening (EG) nr. 1078/98 bedoelde
inschrijving voor de restitutie of voor de belasting bij
uitvoer van gerst.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 5 juni 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 juni 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
126
147
287
154

van
van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
30. 6. 1995, blz. 7.
21. 10. 1997, blz. 14.
28. 5. 1998, blz. 20.
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VERORDENING (EG) Nr. 1169/98 VAN DE COMMISSIE
van 4 juni 1998
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van
de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1773/97
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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie
van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt
te treffen maatregelen betreft (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2052/97 (4),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1773/97 van de Commissie
van 12 september 1997 betreffende een bijzondere interventiemaatregel voor granen in Finland en Zweden (5),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 837/98 (6), en
met name op artikel 8,
Overwegende dat een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer uit Finland en
Zweden van in die landen geproduceerde haver naar alle
derde landen is opengesteld bij Verordening (EG) nr.
1773/97;
Overwegende dat in artikel 8 van Verordening (EG) nr.
1773/97 is bepaald dat de Commissie, op grond van de
meegedeelde offertes, volgens de procedure van artikel 23

van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een
maximumrestitutie bij uitvoer vast te stellen, daarbij rekening houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG)
nr. 1501/95 bedoelde criteria; dat in dat geval wordt
gegund aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte niet hoger
is dan de vastgestelde maximumrestitutie;
Overwegende dat de toepassing van de bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
graansoort leidt tot de vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;
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
Voor de offertes die van 29 mei tot en met 4 juni 1998 in
het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening
(EG) nr. 1773/97 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bij uitvoer van haver vastgesteld op 46,45
ECU per ton.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 5 juni 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 juni 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181
126
147
287
250
119

van
van
van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
30. 6. 1995, blz. 7.
21. 10. 1997, blz. 14.
13. 9. 1997, blz. 1.
22. 4. 1998, blz. 14.
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VERORDENING (EG) Nr. 1170/98 VAN DE COMMISSIE
van 4 juni 1998
betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in
het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1079/98
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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie
van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt
te treffen maatregelen betreft (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2052/97 (4), en met name op artikel
4,
Overwegende dat een openbare inschrijving voor de restitutie en/of de belasting bij uitvoer van zachte tarwe naar
alle derde landen, met uitzondering van Ceuta, Melilla en
sommige ACS-staten, is opengesteld bij Verordening (EG)
nr. 1079/98 van de Commissie (5);
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1501/95, de Commissie volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 op

grond van de meegedeelde offertes kan besluiten geen
gevolg te geven aan de openbare inschrijving;
Overwegende dat het, met name rekening houdend met
de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95
bedoelde criteria, niet wenselijk is een maximumrestitutie
of een minimumbelasting 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 29
mei tot en met 4 juni 1998 zijn meegedeeld in het kader
van de in Verordening (EG) nr. 1079/98 bedoelde
inschrijving voor de restitutie of voor de belasting bij
uitvoer van zachte tarwe.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 5 juni 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 juni 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
126
147
287
154

van
van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
30. 6. 1995, blz. 7.
21. 10. 1997, blz. 14.
28. 5. 1998, blz. 24.
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VERORDENING (EG) Nr. 1171/98 VAN DE COMMISSIE
van 4 juni 1998
tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in
het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1032/98
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

wiens offerte ten hoogste gelijk is aan de maximumverlaging van het recht bij invoer;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de toepassing van de bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
graansoort leidt tot de vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer op het in artikel 1 vermelde
bedrag;

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),
inzonderheid op artikel 12, lid 1,
Overwegende dat een inschrijving voor de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in Spanje is
opengesteld bij Verordening (EG) nr. 1032/98 van de
Commissie (3);
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1839/95 van de Commissie (4), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1963/95 (5), de Commissie volgens
de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr.
1766/92 kan besluiten een maximumverlaging van het
recht bij invoer vast te stellen; dat bij deze vaststelling met
name rekening moet worden gehouden met de in de
artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) nr. 1839/95
genoemde criteria; dat wordt gegund aan elke inschrijver

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
Voor de offertes die van 29 mei tot en met 4 juni 1998 in
het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening
(EG) nr. 1032/98 worden meegedeeld, wordt de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs vastgesteld op 58,86 ECU per ton voor een globale maximumhoeveelheid van 200 000 ton.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 5 juni 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 juni 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
126
148
177
189

van
van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
19. 5. 1998, blz. 3.
28. 7. 1995, blz. 4.
10. 8. 1995, blz. 22.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 18 mei 1998
betreffende de sluiting van een memorandum van overeenstemming tussen de
Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte inzake de handel in
textielproducten
(98/355/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113, juncto
artikel 228, lid 2, eerste zin,

inzake de handel in textielproducten wordt namens de
Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van het memorandum van overeenstemming is
aan dit besluit gehecht.

Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende dat de Commissie namens de Europese
Gemeenschap onderhandelingen heeft gevoerd over een
memorandum van overeenstemming inzake de handel in
textielproducten met de Arabische Republiek Egypte;
Overwegende dat het memorandum overeenkomstig
Besluit 98/135/EG (1) in afwachting van de formele sluiting voorlopig wordt toegepast vanaf 1 januari 1998;

Artikel 2
De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon/
personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn het memorandum te ondertekenen teneinde de Gemeenschap daardoor te binden.

Overwegende dat dit memorandum van overeenstemming
dient te worden goedgekeurd,
Gedaan te Brussel, 18 mei 1998.
BESLUIT:

Artikel 1

Voor de Raad

Het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte

De Voorzitter

(1) PB L 41 van 13. 2. 1998, blz. 1.

C. SHORT
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MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING
tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte inzake de handel
in textielproducten
De Europese Gemeenschap (hierna de „Gemeenschap”
genoemd) en de Arabische Republiek Egypte zijn op 5 en
6 november 1997 overeengekomen dat het bestaande
systeem van administratieve samenwerking op het gebied
van textielproducten met twee jaar dient te worden
verlengd. Dit systeem werd ingesteld bij het memorandum van overeenstemming dat op 26 november 1993
te Genève werd geparafeerd, laatstelijk gewijzigd bij de
briefwisseling die op 13 oktober 1995 werd geparafeerd.

organiseren dat de daarin vermelde overeengekomen
niveaus niet worden overschreden.
5. De partijen werken samen ter voorkoming van plotselinge nadelige veranderingen in de traditionele
handelsstromen die tot regionale concentratie van de
rechtstreekse invoer in de Gemeenschap leiden.

Beide partijen bevestigen dat zij bereid zijn aanvaardbare
oplossingen te zoeken voor problemen die zich zouden
kunnen voordoen, en af te zien van maatregelen die de
belangen van de partijen zouden kunnen schaden.

6. Egypte zal trachten bepaalde regio’s in de Gemeenschap die traditioneel een relatief klein aandeel
hebben in communautaire invoercontingenten voor
producten die als grondstof voor hun verwerkingsindustrie dienen, niet achter te stellen.

In deze geest van samenwerking komen beide partijen
overeen dat de handel in textielproducten tussen de
Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte op de
volgende bepalingen wordt gebaseerd:

7. De Egyptische autoriteiten kunnen bij het beheer van
de uitvoer gebruik maken van de in bijlage III vastgestelde flexibiliteitsbepalingen.

1. De Gemeenschap verbindt zich ertoe de vrijwaringsmaatregelen van artikel 34 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte niet toe te passen zolang de
invoer van de producten die in bijlage I zijn vermeld
de in die bijlage genoemde niveaus niet overschrijdt.

8. Op verzoek van een partij kan overleg worden
gepleegd over specifieke problemen op gebieden
waarop dit memorandum van overeenstemming
betrekking heeft. Dit overleg wordt gehouden binnen
tien werkdagen na een verzoek van een der partijen.

2. Het in bijlage II omschreven systeem van administratieve samenwerking waarover tijdens de besprekingen
overeenstemming werd bereikt, zal van toepassing zijn
op de producten waarop dit memorandum van overeenstemming betrekking heeft.
3. De Gemeenschap verbindt zich ertoe invoer die
bestemd is voor actieve veredeling of wederuitvoer niet
bij de overeengekomen niveaus mee te rekenen.
4. De Egyptische autoriteiten verbinden zich ertoe de
uitvoer van de in bijlage I vermelde producten zo te

9. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1998 en
geldt tot en met 31 december 1999.

Ondertekend te Brussel, 6 november 1997.

Voor de Arabische
Republiek Egypte

Voor de Europese
Gemeenschap
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BIJLAGE I

Categorie

1

GN-code
1997

Omschrijving

5204 11 00 Garens van katoen, niet gereed
5204 19 00 voor de verkoop in het klein
5205 11 00
5205 12 00
5205 13 00
5205 14 00
5205 15 10
5205 15 90
5205 21 00
5205 22 00
5205 23 00
5205 24 00
5205 25 10
5205 25 30
5205 25 90
5205 31 00
5205 32 00
5205 33 00
5205 34 00
5205 35 10
5205 35 90
5205 41 00
5205 42 00
5205 43 00
5205 44 00
5205 45 10
5205 45 30
5205 45 90
5206 11 00
5206 12 00
5206 13 00
5206 14 00
5206 15 10
5206 15 90
5206 21 00
5206 22 00
5206 23 00
5206 24 00
5206 25 10
5206 25 90
5206 31 00
5206 32 00
5206 33 00
5206 34 00
5206 35 10
5206 35 90
5206 41 00
5206 42 00
5206 43 00
5206 44 00
5206 45 10
5206 45 90
ex 5604 90 00

Eenheid

ton

Kwantitatieve niveaus
van 1 januari tot en met
31 december
1998

1999

56 500

58 500
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Categorie

2
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GN-code
1997

5208 11 10
5208 11 90
5208 12 11
5208 12 13
5208 12 15
5208 12 19
5208 12 91
5208 12 93
5208 12 95
5208 12 99
5208 13 00
5208 19 00
5208 21 10
5208 21 90
5208 22 11
5208 22 13
5208 22 15
5208 22 19
5208 22 91
5208 22 93
5208 22 95
5208 22 99
5208 23 00
5208 29 00
5208 31 00
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 11 00
5209 12 00
5209 19 00
5209 21 00
5209 22 00
5209 29 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00

Omschrijving

Weefsels van katoen, andere dan
weefsels met gaasbinding, bad- of
frotteerstof (lussendoek), lint,
fluweel, pluche, lussenweefsels,
tule en filetweefsels

Eenheid

ton

L 162/31
Kwantitatieve niveaus
van 1 januari tot en met
31 december
1998

1999

20 000

20 700
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GN-code
1997

Omschrijving

Eenheid
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Kwantitatieve niveaus
van 1 januari tot en met
31 december
1998

5210 11 10
5210 11 90
5210 12 00
5210 19 00
5210 21 10
5210 21 90
5210 22 00
5210 29 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 11 00
5211 12 00
5211 19 00
5211 21 00
5211 22 00
5211 29 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 11
5211 49 19
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
5212 11 10
5212 11 90
5212 12 10
5212 12 90
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 21 10
5212 21 90
5212 22 10
5212 22 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex 5811 00 00
ex 6308 00 00

1999
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GN-code
1997

Omschrijving

Eenheid
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Kwantitatieve niveaus
van 1 januari tot en met
31 december
1998

4

6105 10 00
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10

Overhemden en sporthemden,
t-shirts, hemdtruien (sous-pulls)
(andere dan van wol of fijn haar),
pullovers, tricotpakken, maillots
de corps en dergelijke artikelen
6109 10 00 van brei- of haakwerk
6109 90 10
6109 90 30

1999

1 000 stuks

Administratieve
samenwerking

ton

Administratieve
samenwerking

6110 20 10
6110 30 10
20

6302 21 00 Beddenlinnen, ander dan van
6302 22 90 brei- of haakwerk
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90
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BIJLAGE II
ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING
De Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte zullen voor de handel in de textielproducten het
volgende systeem van administratieve samenwerking toepassen:
1. De Egyptische autoriteiten (Cotton Textile Consolidation Fund) geeft een uitvoerdocument af voor elke
zending van de producten die vermeld zijn in bijlage I bij het memorandum van overeenstemming. Dit
uitvoerdocument komt overeen met het model in bijlage IV.
a) Ten aanzien van producten waarvoor niveaus zijn overeengekomen, en die in de Gemeenschap in het
vrije verkeer zullen worden gebracht, worden vergunningen afgegeven, zolang de overeengekomen
communautaire niveaus niet zijn overschreden. Op elke vergunning wordt vermeld dat de betrokken
hoeveelheid is afgeboekt op het niveau voor de betrokken productcategorie. Ten aanzien van producten
waarvoor geen niveau is overeengekomen, worden uitvoervergunningen zonder beperking afgegeven; de
hoeveelheden waarvoor vergunningen zijn afgegeven worden echter wel bijgehouden.
Wanneer uitvoerdocumenten worden ingetrokken stellen de Egyptische autoriteiten de Europese
Commissie daarvan onmiddellijk op de hoogte. Zij verstrekken alle nodige informatie om te voorkomen dat de desbetreffende hoeveelheid op de betrokken limiet wordt afgeboekt.
b) De datum waarop de goederen daadwerkelijk worden verzonden is bepalend voor het contingentjaar
waarop de goederen worden geboekt. De op de vrachtbrief of overeenkomstig document vermelde
datum geldt daarvoor als bewijs.
2. Invoerdocumenten of vergunningen worden door de autoriteiten van de lidstaten automatisch afgegeven
binnen vijf werkdagen na ontvangst van een aanvraag, mits bij de aanvraag het in punt 1 vermelde
uitvoerdocument is gevoegd.
3. Ter vereenvoudiging van dit samenwerkingsstelsel:
— wisselen de partijen statistische gegevens uit over de daadwerkelijke in- en uitvoer per kalenderjaar,
alsmede over de afgegeven invoer- en uitvoerdocumenten;
— wisselen de partijen bovendien elk kwartaal verzamelstatistieken uit. Deze gegevens worden aan de
andere partij verstrekt vóór het einde van de derde maand na afloop van elk kwartaal.
4. De indeling van de producten die in bijlage I zijn vermeld, berust op de tarief- en statistieknomenclatuur
van de Gemeenschap (hierna „gecombineerde nomenclatuur” of afgekort „GN” genoemd) en eventuele
wijzigingen daarvan.
Besluiten ten aanzien van de indeling van goederen, of wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur
met betrekking tot de indeling van de betrokken producten in categorieën mogen niet leiden tot een
verlaging van de overeengekomen niveaus.
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BIJLAGE III
FLEXIBILITEITSBEPALINGEN
De volgende flexibiliteitsbepalingen worden vastgesteld:
1. Tot een maximum van 10 % van de hoeveelheden voor het lopende jaar, mogen niet benutte hoeveelheden van het voorgaande jaar door de Egyptische autoriteiten worden overgedragen.
2. Vervroegde benutting van overeengekomen hoeveelheden voor het volgende jaar is mogelijk tot een
maximum van 10 % van de hoeveelheden voor het lopende jaar.
3. Overdracht tussen de categorieën 1 en 2 is toegestaan tot een maximum van 7,5 % van de oorspronkelijk
overeengekomen hoeveelheid voor de categorie waarnaar wordt overgedragen.

L 162/35

BIJLAGE IV
1 Exporter (name, full address, country)
Exportateur (nom, adresse complète, pays)

2

ORIGINAL
3 Quota period
Année contingentaire

No

4 Category number
Numéro de catégorie

EXPORT LICENCE
(Textile products)

5 Consignee (name, full address, country)
Destinataire (nom, adresse complète, pays)

LICENCE D’EXPORTATION
(Produits textiles)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l’unité prévue pour la catégorie si cette unité n’est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

6 Country of origin
Pays d’origine
8 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d’embarquement — Moyen de transport

7 Country of destination
Pays de destination

9 Supplementary details
Données supplémentaires

11 Quantity (1)
Quantité (1)

10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

12 FOB value (2)
Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in
box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community.
Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l’année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la
case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.

14 Competent authority (name, full address, country)
Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

At — À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

(Signature)

on — le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Stamp — Cachet)
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PROCES-VERBAAL VAN OVEREENKOMST
Ten aanzien van het beheer van de niveaus waarvoor de Commissie heeft toegezegd dat zij, wanneer deze
niet worden overschreden, de vrijwaringsmaatregelen van artikel 34 van de Samenwerkingsovereenkomst niet
zal toepassen, geeft de Arabische Republiek Egypte te kennen dat zij voornemens is de noodzakelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat de Egyptische uitvoer van de in bijlage I vermelde producten de
overeengekomen communautaire niveaus die zijn vastgesteld in de flexibiliteitsbepalingen in het memorandum van overeenstemming zelf overschrijdt.
De regering en Egypte neemt tevens nota van de wens van de Gemeenschap om het normale handelsverkeer
zo spoedig mogelijk te hervatten. In dit verband merkt zij op dat voor katoenproducten van oorsprong uit
Egypte een stelsel geldt van vrije toegang tot de Gemeenschap, zonder kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking.
Ondertekend te Brussel, 6 november 1997.
Voor de Arabische Republiek Egypte

Voor de Europese Gemeenschap

PROCES-VERBAAL VAN OVEREENKOMST
Mochten de Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte een associatieovereenkomst sluiten, dan zal
het na deze onderhandelingen op 5 en 6 november 1997 ondertekende memorandum van overeenstemming
worden aangepast aan het bepaalde in die overeenkomst en de daaraan gehechte gemeenschappelijke verklaringen.
Ondertekend te Brussel, 6 november 1997.
Voor de Arabische Republiek Egypte

Voor de Europese Gemeenschap
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 mei 1998
betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van
oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië
(kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1205)
(98/356/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

hoeveelheden invoercertificaten kunnen worden afgegeven;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de hoeveelheden dienen te worden vastgesteld waarvoor met ingang van 1 juni 1998 certificaten
kunnen worden aangevraagd binnen de totale hoeveelheid
van 52 100 ton;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raad van
5 maart 1990 inzake de regeling voor landbouwproducten
en bepaalde door verwerking van landbouwproducten
verkregen goederen, van oorsprong uit de ACS-staten of
uit de landen en gebieden overzee (LGO) (1), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 619/96 (2), en met
name op artikel 27,
Gelet op Verordening (EG) nr. 589/96 van de Commissie
van 2 april 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
in de sector rundvlees voor Verordening (EEG) nr. 715/90
van de Raad inzake de regeling voor landbouwproducten
en bepaalde door verwerking van landbouwproducten
verkregen goederen, van oorsprong uit de ACS-staten of
uit de landen en gebieden overzee (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 260/98 (4), en met name op artikel 4,

Overwegende dat erop dient te worden gewezen dat deze
beschikking Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12
december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen,
varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen (5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG (6), onverlet laat,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 589/96, invoercertificaten voor producten
van de sector rundvlees kunnen worden afgegeven; dat de
invoer evenwel de voor ieder van de betrokken uitvoerende derde landen vastgestelde hoeveelheid niet mag
overschrijden;

De hieronder vermelde lidstaten geven op 21 mei 1998
voor de onderstaande hoeveelheden producten van de
sector rundvlees, uitgedrukt in vlees zonder been, van
oorsprong uit sommige staten in Afrika, het Caribische
gebied en de Stille Oceaan, invoercertificaten af voor de
daarbij vermelde landen van oorsprong:

Overwegende dat, overeenkomstig Verordening (EG) nr.
589/96, voor producten van oorsprong uit Botswana,
Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië de
hoeveelheden, uitgedrukt in vlees zonder been, waarvoor
van 1 tot en met 10 mei 1998 certificaten zijn aangevraagd, de voor deze landen beschikbare hoeveelheden
niet overschrijden; dat bijgevolg voor de aangevraagde

Duitsland

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

84
89
84
25

van
van
van
van

30. 3. 1990, blz. 85.
10. 4. 1996, blz. 1.
3. 4. 1996, blz. 22.
31. 1. 1998, blz. 42.

 590,000 ton van oorsprong uit Botswana;
 20,000 ton van oorsprong uit Namibië.
Verenigd Koninkrijk
 880,000 ton van oorsprong uit Botswana;
 30,000 ton van oorsprong uit Swaziland;
(5) PB L 302 van 31. 12. 1972, blz. 28.
(6) PB L 24 van 30. 1. 1998, blz. 31.
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 759,000 ton van oorsprong uit Zimbabwe;
 715,000 ton van oorsprong uit Namibië.
Artikel 2

Botswana:
Kenia:
Madagaskar:
Swaziland:

12 751,000
142,000
7 564,000
3 293,000

6 796,000 ton;
10 332,000 ton.
Artikel 3

Certificaataanvragen kunnen overeenkomstig artikel 3, lid
3, van Verordening (EG) nr. 589/96 in de eerste tien
dagen van de maand juni 1998 worden ingediend voor de
volgende hoeveelheden rundvlees zonder been:





 Zimbabwe:
 Namibië:

L 162/41

ton;
ton;
ton;
ton;

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 18 mei 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 mei 1998
tot vaststelling van de lijst van erkende viskwekerijen in Italië
(kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1343)
(Voor de EER relevante tekst)

(98/357/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari
1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in
de handel brengen van aquacultuurdieren en aquacultuurproducten (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/22/
EG (2), en met name op artikel 6,
Overwegende dat de lidstaten voor viskwekerijen in nieterkende gebieden de status van erkend bedrijf kunnen
verkrijgen ten aanzien van infectieuze hematopoïetische
necrose (IHN) en virale hemorragische septikemie (VHS);
Overwegende dat Italië bij brieven van 23 december 1996,
14 juli 1997 en 18 maart 1998 aan de Commissie de
nodige bewijsstukken heeft overgelegd om aan een aantal
bedrijven de status van erkend bedrijf in een niet-erkend
gebied ten aanzien van IHN en VHS te verlenen en de
nationale bepalingen heeft meegedeeld die garanderen dat
aan de voorschriften voor het behoud van de erkenning
wordt voldaan;
Overwegende dat de Commissie en de lidstaten de door
Italië voor die bedrijven overgelegde bewijsstukken
hebben onderzocht;
Overwegende dat uit het onderzoek van die gegevens is
gebleken dat de bedrijven aan alle in artikel 6 van Richtlijn 91/67/EEG vastgestelde eisen voldoen;

(1) PB L 46 van 19. 2. 1991, blz. 1.
(2) PB L 243 van 11. 10. 1995, blz. 1.

Overwegende dat derhalve aan deze bedrijven de status
van erkend bedrijf in een niet-erkend gebied kan worden
verleend;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De in de bijlage vermelde kwekerijen worden ten aanzien
van IHN en VHS aangemerkt als erkende kwekerijen in
een niet-erkend gebied.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 mei 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
TEN AANZIEN VAN IHN EN VHS ERKENDE VISKWEKERIJEN IN ITALIË
REGIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Bedrijven in het stroomgebied van de Noce
Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)
Cavizzana
Bedrijven in het stroomgebied van de Brenta
Campestrin Giovanni
Telve Valsugana (Fontane)
Ittica Resenzola Serafini
Grigno
Ittica Resenzola Selva
Grigno
Leonardi F.lli
Levico Terme (S. Giuliana)
Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana
Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)
Bedrijven in het stroomgebied van de Adige
Celva Remo
Pomarolo
Margonar Domenico
Ala (Pilcante)
Degiuli Pasquale
Mattarello (Regole)
Tamanini Livio
Vigolo Vattaro
Bedrijven in het stroomgebied van de Sarca
Ass. Pescatori Basso Sarca
Ragoli (Pez)
Stab. Giudicariese La Mola
Tione (Delizia d’Ombra)
Azienda Agricola La Sorgente s.s.
Tione (Saone)
Fonti del Dal s.s.
Lomaso (Dasindo)
Comfish Srl (ex Paletti)
Preore (Molina)
Ass. Pescatori Basso Sarca
Tenno (Pranzo)
Bedrijven in het stroomgebied van de Chiese
Facchini Emiliano
Pieve di Bono (Agrone)
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