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

VERORDENING (EG, EGKS, EURATOM) Nr. 2548/98 VAN DE RAAD
van 23 november 1998
tot w¶ziging van het Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing
op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 209,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op
artikel 78 novies,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op
artikel 183,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van de Rekenkamer (3),
Overwegende dat het overleg als voorzien in de gemeenschappelĳke verklaring van het Europees Parlement, de
Raad en de Commissie van 4 maart 1975 heeft plaatsgevonden in een overlegcomité;
Overwegende dat het Financieel Reglement van 21
december 1977 van toepassing op de algemene begroting
der Europese Gemeenschappen (4), hierna „Financieel
Reglement” genoemd, moet worden gewĳzigd, met name
om het financieel beheer van de instellingen te verbeteren;
Overwegende dat het beheer van de vastleggingen vaak
door belangrĳke vertragingen wordt gekenmerkt en dat
derhalve een strengere controle op de lopende verplichtingen noodzakelĳk is; dat daartoe artikel 1, lid 7, welke
bepaling is ingevoegd bĳ Verordening (Euratom, EGKS,
EEG) nr. 610/90 van de Raad van 13 maart 1990 tot
wĳziging van het Financieel Reglement van 21 december
1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (5), moet worden gewĳzigd door in
artikel 1, lid 7, en in artikel 36, lid 2, algemene bepalingen over de vrĳmaking van kredieten op te nemen; dat
eventueel moet worden bepaald dat die bepalingen niet
(1) PB C 296 van 8. 10. 1996, blz. 13, en
PB C 359 van 25. 11. 1997, blz. 9.
(2) PB C 286 van 22. 9. 1997, blz. 330.
(3) Advies uitgebracht op 9 en 10 juli 1997 (nog niet verschenen
in het Publicatieblad).
(4) PB L 356 van 31. 12. 1977, blz. 1. Verordening laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2444/97 (PB L 340 van 11.
12. 1997, blz. 1).
(5) PB L 70 van 16. 3. 1990, blz. 1.

gelden voor de structuurfondsen, noch voor het Cohesiefonds om niet vooruit te lopen op de eventuele evolutie
van de bĳzondere bepalingen terzake van die fondsen,
zulks mede in verband met de noodzaak van coherentie
op het stuk van de fondsen;
Overwegende dat voor een stringente controle van de
delegaties en subdelegaties van ondertekeningsbevoegdheid moet worden gezorgd en dat daartoe moet worden
voorzien in een tuchtrechtelĳke en eventueel geldelĳke
aansprakelĳkheid van personeelsleden die bevoegdheden
hebben uitgeoefend welke hun niet waren gedelegeerd of
subgedelegeerd of die de grenzen van de hun uitdrukkelĳk gegeven bevoegdheden te buiten zĳn gegaan;
Overwegende dat het beheer van communautaire
programma’s door middel van toeleveringen moet worden
geregeld door passende voorschriften die de doorzichtigheid van de verrichtingen garanderen en een procedure
aangeven voor het boeken van de (rente)opbrengsten die
voor de financiering van de betrokken programma’s
kunnen worden gebruikt;
Overwegende dat de financieel controleur met de functie
van intern controleur van zĳn instelling is belast en dat
hĳ in dit verband moet worden geraadpleegd over de
invoering en wĳziging van de inventarissystemen, alsook
over de invoering en wĳziging van de systemen van financieel beheer die de ordonnateurs hanteren, en dat hem
ook de analyse van het financieel beheer moet worden
voorgelegd;
Overwegende dat rekening moet worden gehouden met
de eisen die verband houden met de geautomatiseerde
systemen van financieel beheer;
Overwegende dat het boekhoudsysteem verbetering
behoeft;
Overwegende dat in het Financieel Reglement passende
voorschriften moeten worden opgenomen voor het
boeken van de traditionele eigen middelen, die een
bĳzonder karakter hebben in vergelĳking met de overige
eigen middelen (BTW- en BNP-middelen);
Overwegende dat moet worden gezorgd voor een
getrouwe overeenstemming tussen de juridische verbintenissen van de instelling en de boekhoudkundige verplichtingen die aan de financieel controleur worden
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voorgelegd en in de algemene boekhouding geregistreerd,
waarbĳ wel een redelĳke termĳn moet worden toegestaan
voor het aangaan van de juridische verbintenissen in het
geval dat een principebesluit van de Commissie als vastlegging van uitgaven geldt;
Overwegende dat de mate en de aard van het risico van
verplichtingen en betalingen per sector varieert; dat de
financieel controleur daarom, met handhaving van een
minimale voorafgaande controle van alle verplichtingen
en betalingen voor alle begunstigden en van een systematische controle in de risicosectoren, de mogelĳkheid moet
krĳgen de wĳze van controle te differentiëren om de
middelen te kunnen toewĳzen met inachtneming van het
risico; dat de systematische controle moet worden
gehandhaafd of opnieuw moet worden ingevoerd in de
risicosectoren;
Overwegende dat het raadzaam is termĳnen te bepalen
voor een goed verloop van de procedure om aan een
visumweigering van de financieel controleur voorbĳ te
gaan;
Overwegende dat het door de invoering van de betrouwbaarheidsverklaring noodzakelĳk is geworden de discipline op het gebied van de inventarislĳsten te versterken
door de respectieve taken van ordonnateur en rekenplichtige nader te omschrĳven;
Overwegende dat de procedure voor de goedkeuring van
overschrĳvingen van het ene hoofdstuk naar het andere in
het kader van het EOGFL-Garantie dient te worden
aangepast door de Commissie een bĳkomende termĳn
voor de indiening van haar overschrĳvingsvoorstellen toe
te staan;
Overwegende dat titel IX van het Financieel Reglement
moet worden gewĳzigd om de bepalingen daarvan af te
stemmen op de criteria inzake doorzichtigheid, openbaarmaking en naleving van de concurrentieregels die zĳn
neergelegd in de richtlĳnen van de Raad over het plaatsen
van overheidsopdrachten en in de door de Gemeenschap
ondertekende internationale overeenkomsten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het Financieel Reglement wordt als volgt gewĳzigd:
1. artikel 1, lid 7, wordt als volgt gewĳzigd:
a) de eerste alinea wordt vervangen door:
„Juridische verbintenissen die zĳn aangegaan voor
maatregelen waarvan de tenuitvoerlegging zich
over meer dan één begrotingsjaar uitstrekt, en de
desbetreffende vastleggingsvoorstellen, bevatten
een uiterste uitvoeringsdatum. Deze datum moet
in de juridisch juiste vorm ter kennis worden
gebracht van de begunstigde. De gedeelten van
deze vastleggingen die zes maanden na deze
datum niet zĳn uitgevoerd, worden vrĳgemaakt
overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, lid 6. De
derde zin van deze alinea is evenwel niet van
toepassing op de structuurfondsen noch op het
Cohesiefonds.”;
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b) de derde alinea wordt vervangen door:
„De Commissie kan in bepaalde bĳzondere
gevallen de uiterste datum voor de uitvoering van
deze verbintenissen uitstellen op basis van door de
begunstigden geleverde passende bewĳzen.”;
c) de volgende alinea wordt toegevoegd:
„In dit geval moet de aanpassing van de datum
dezelfde in de artikelen 36 tot en met 39 bedoelde
procedure volgen als het vastleggingsvoorstel en de
begunstigde ter kennis worden gebracht door een
aanhangsel aan zĳn contract of op een andere
juridisch passende wĳze.”;
2. artikel 7 wordt als volgt gewĳzigd:
a) —
b) lid 6, eerste alinea, wordt vervangen door:
„De kredieten op begrotingslĳnen waar het
onderscheid wordt gemaakt tussen vastleggingskredieten en betalingskredieten, die als gevolg van
het onvolledig of in het geheel niet uitvoeren van
de projecten waarvoor de kredieten bestemd
waren, in latere begrotingsjaren ten opzichte van
het begrotingsjaar waarvoor deze kredieten in de
begroting zĳn opgenomen, vrĳkomen, komen in
de regel te vervallen. Bedragen die ten onrechte
zĳn uitbetaald, worden teruggevorderd.”;
3. artikel 22 wordt als volgt gewĳzigd:
a) aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„De Commissie en de andere instellingen kunnen,
ongeacht de vorm of de reden, aan externe instanties of organen geen taken in verband met de
uitvoering van de begroting toevertrouwen als die
gepaard gaan met taken van de Europese overheidsdienst, met name op het punt van hun
bevoegdheid tot het verlenen van overheidsopdrachten.”;
b) aan lid 4 wordt de volgende alinea als derde alinea
toegevoegd:
„Elke handeling ter uitvoering van de begroting
die kan leiden tot verstrengeling van de belangen
van degene die delegeert, de gedelegeerde en de
derde voor wie de uitgave is bestemd, is verboden.
In de in artikel 139 bedoelde uitvoeringsvoorschriften worden de uitvoeringsvoorwaarden van
dit artikel vastgelegd, inzonderheid de volgende
aspecten:
— oorzaken van de belangenverstrengeling;
— personen tussen wie belangenverstrengeling
kan plaatsvinden;
— gevolgen van de belangenverstrengeling.”;
c) aan lid 4 wordt de volgende vierde alinea toegevoegd:
„Elk personeelslid dat als ordonnateur van vastleggingen of betalingen optreedt zonder daartoe een
delegatie of subdelegatie te hebben ontvangen of
de grenzen van de hem uitdrukkelĳk toegekende
bevoegdheden te buiten gaat, kan tucht-
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rechtelĳk en eventueel geldelĳk aansprakelĳk
worden gesteld overeenkomstig het bepaalde in
titel V. Elke instelling neemt interne regels aan
waarin de procedure wordt vastgesteld voor het
uitvaardigen van de besluiten tot subdelegatie. In
deze besluiten moeten de bevoegdheden die
worden
gedelegeerd,
nauwkeurig
worden
omschreven.”;
d) het volgende lid wordt toegevoegd:
„4 bis.
Wanneer de instellingen aan een
persoon, een orgaan of een externe firma de
uitvoering toevertrouwen van een communautaire
activiteit, moeten de daartoe gesloten toeleveringsen onderaannemingscontracten alle gepaste clausules bevatten om de doorzichtigheid van de in het
kader van de toelevering verrichte transacties te
verzekeren, overeenkomstig de in artikel 139
bedoelde uitvoeringsvoorschriften.
Als de betalingen aan de toeleveranciers rente
opbrengen die voor de financiering van de
betrokken programma’s kan worden gebruikt,
wordt als volgt te werk gegaan:
— periodiek, dit wil zeggen maximaal per halfjaar,
wordt een inningsopdracht voor de renteopbrengst van deze middelen gegeven, welke
in de staat van ontvangsten wordt geboekt;
— tegelĳkertĳd worden op de lĳn van de staat van
uitgaven waarop de aanvankelĳke uitgave werd
aangerekend, kredieten, zowel voor vastleggingen als voor betalingen, opgevoerd voor
hetzelfde bedrag.”;
4. de vierde en de vĳfde alinea van artikel 24 worden
vervangen door:
„De financieel controleur wordt verplicht geraadpleegd over de invoering en wĳziging van de boekhoudsystemen en de inventarissystemen van de
instelling waaraan hĳ verbonden is, alsmede over de
invoering en wĳziging van de door de ordonnateurs
gebruikte systemen van financieel beheer. Hĳ heeft
toegang tot de in deze systemen opgenomen gegevens.
De door de financieel controleur verrichte controle
wordt uitgeoefend aan de hand van de bescheiden
betreffende de uitgaven en de ontvangsten en kan zo
nodig ter plaatse geschieden. De financieel controleur
oefent de interne controle van de instelling uit, overeenkomstig de in artikel 139 bedoelde uitvoeringsvoorschriften. Deze controle omvat onder andere een
evaluatie van de doeltreffendheid van de beheers- en
controlesystemen en een verificatie van de rechtmatigheid van de verrichtingen.”;
5. na de vierde alinea van artikel 25 wordt de volgende
alinea ingevoegd:
„De rekenplichtige wordt geraadpleegd over de invoering en wĳziging van de door de ordonnateurs
gebruikte systemen van financieel beheer, indien deze
tot doel hebben gegevens te verstrekken aan de
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centrale boekhouding. Hĳ kan verzoeken om toegang
te verkrĳgen tot de in deze systemen opgenomen
gegevens. De rekenplichtige wordt eveneens geraadpleegd over de invoering en wĳziging van de inventarissystemen.”;
6. artikel 27 wordt als volgt gewĳzigd:
a) in lid 2 wordt punt f) geschrapt;
b) het volgende lid wordt ingevoegd:
„2 bis.
In afwĳking van artikel 4 worden de aan
de Gemeenschappen geleverde goederen of
verleende diensten waarin belastingen zĳn
begrepen die door de lidstaten op grond van het
protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten worden terugbetaald, budgettair voor de
nettowaarde aangerekend.
De terugbetalingen van de bedoelde fiscale lasten
worden in de boekhouding afzonderlĳk gevolgd.
De verrekening van deze terugbetalingen
geschiedt met de opvoering van het definitieve
bedrag op de rekeningen van de instelling vóór het
eind van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar
waarin dit bedrag is geïnd.”;
7. aan artikel 28 wordt het volgende lid toegevoegd:
„3.
In afwĳking van lid 1 wordt voor de eigen
middelen als bedoeld in artikel 2, leden 1 en 2, van
Besluit 94/728/EG, Euratom, die door de lidstaten op
vaste tĳdstippen worden afgedragen, geen schuldvorderingsraming opgesteld vóór de rechtstreekse terbeschikkingstelling van de bedragen door de lidstaten
aan de Commissie. De bevoegde ordonnateur geeft er
een inningsopdracht voor af.
Voor de ontvangsten die zĳn bedoeld in artikel 2, lid
1, onder a) en b), van het genoemde besluit worden de
inningsopdrachten opgesteld aan de hand van de
maandstaten van de vastgestelde rechten welke door
de lidstaten aan de Commissie worden gezonden.
De inningsopdrachten worden voor visum aan de
financieel controleur voorgelegd. Als visum wordt
verleend, worden zĳ door de rekenplichtige geregistreerd overeenkomstig de in artikel 139 bedoelde
uitvoeringsvoorschriften.”;
8. artikel 36 wordt als volgt gewĳzigd:
a) —
b) de leden 2 en 3 worden vervangen door:
„2.
Onverminderd artikel 99 gelden als betalingsverplichtingen de besluiten die de Commissie
neemt overeenkomstig de bepalingen die haar
machtigen financiële steun te verlenen uit hoofde
van de verschillende fondsen of acties. Tenzĳ deze
besluiten, overeenkomstig de bovenbedoelde bepalingen, een andere uitvoeringstermĳn bevatten,
dekken deze betalingsverplichtingen tot 31
december van jaar n + 1 de totale kosten van de
betrokken juridische verbintenissen.
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Tĳdens de in de eerste alinea bedoelde uitvoeringsperiode wordt elke juridische verbintenis door
de ordonnateur in de centrale boekhouding geregistreerd ten laste van de in de eerste alinea
bedoelde betalingsverplichting.
Na de gestelde termĳn wordt het niet-gebruikte
saldo vrĳgemaakt. Deze alinea geldt echter niet
voor de structuurfondsen noch voor het Cohesiefonds.
3. De wĳze van uitvoering van de leden 1 en 2
moet het mogelĳk maken om, overeenkomstig de
werkelĳke behoeften, een juiste boeking van de
verplichtingen en betalingsopdrachten en, voor
wat betreft lid 2, de overeenstemming tussen de
afzonderlĳke juridische verbintenissen en de in
het besluit van de Commissie genoemde algemene
budgettaire verplichting te waarborgen. Zĳ wordt
bepaald door de in artikel 139 bedoelde uitvoeringsvoorschriften.”;
9. aan artikel 37 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„De voorstellen tot het aangaan van betalingsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 36, lid 1, en de individuele betalingsverplichtingen zoals bedoeld in artikel
36, lid 2, tweede alinea, kunnen steekproefsgewĳs aan
een controle worden onderworpen. Deze controle
wordt uitgevoerd volgens een systeem waarmee het
mogelĳk is te bepalen welke sectoren de risicosectoren zĳn waar een grote waarschĳnlĳkheid bestaat
dat de in artikel 38, lid 1, bedoelde voorwaarden niet
vervuld zĳn. In de risicosectoren worden de individuele betalingsverplichtingen systematisch gecontroleerd.”;
10. artikel 39, tweede en derde alinea, wordt vervangen
door:
„Indien een visum wordt geweigerd en de ordonnateur zĳn voorstel handhaaft, wordt dit voorstel binnen
een termĳn van twee maanden vanaf de datum van de
visumweigering bĳ de in de leden 1 en 2 van artikel
22 bedoelde instellingen ter beslissing voorgelegd aan
het hoogste gezag van de betrokken instelling.
Behoudens in gevallen waarin de beschikbaarheid van
de kredieten in het geding is, kan dit hoogste gezag
bĳ een met redenen omkleed besluit en op eigen
verantwoording de weigering van het visum naast
zich neerleggen. Dit besluit is uitvoerbaar met ingang
van de datum van de visumweigering. Het moet
uiterlĳk op 15 februari van jaar n + 1 worden
genomen. Het wordt ter informatie aan de financieel
controleur medegedeeld. Het hoogste gezag van elke
instelling stelt de Rekenkamer binnen een maand
van al deze besluiten op de hoogte. De Rekenkamer
brengt elk jaar, in het kader van de kwĳtingsprocedure aan het Europees Parlement en de Raad verslag
uit over de gevolgen van het in de eerste zin bedoelde
besluit, zulks vanuit het oogpunt van wettelĳkheid of
niet-naleving van een richtlĳn inzake openbare
aanbesteding of dienstverrichting.”;
11. in artikel 44, derde streepje, wordt na de woorden „in
ecu” de volgende zin ingevoegd:

28. 11. 98

„Als een betalingsopdracht echter via geautomatiseerde weg aan de bank wordt doorgegeven, hoeft het
bedrag niet voluit te worden vermeld,”;
12. aan artikel 46, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Het besluit tot het verstrekken van de opdracht tot
betaling van het saldo wordt genomen binnen de in
artikel 1, lid 7, bedoelde termĳn.”;
13. aan artikel 47 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Het voorafgaande visum kan worden verleend op
basis van een steekproefsgewĳze controle; deze
controle wordt uitgevoerd volgens een systeem
waarmee het mogelĳk is te bepalen welke de risicosectoren zĳn waar een grote waarschĳnlĳkheid bestaat
dat de in de tweede alinea bedoelde voorwaarden niet
vervuld zĳn. In de risicosectoren worden de individuele betalingsverplichtingen systematisch gecontroleerd.”;
14. aan artikel 58, lid 3, wordt de volgende zin toegevoegd:
„De inschrĳving moet op straffe van niet-ontvankelĳkheid van meet af aan alle in de uitnodiging
gevraagde essentiële elementen bevatten. De criteria
voor de vaststelling van de essentiële elementen van
de inschrĳving worden vastgelegd in de uitvoeringsvoorschriften van artikel 139.”;
15. aan artikel 65 worden de volgende alinea’s toegevoegd:
„Het inventarissysteem wordt door de ordonnateur
met de technische bĳstand van de rekenplichtige
ingevoerd. Dit inventarissysteem, dat door de ordonnateur wordt beheerd, moet aan het centrale boekhoudsysteem de relevante gegevens verschaffen die
nodig zĳn voor de opstelling van de financiële balans
van de instelling.
De instellingen stellen elk voor zichzelf regelingen
vast voor het behoud van de in hun balans opgenomen goederen en duiden de administratieve diensten aan die voor het inventarissysteem verantwoordelĳk zĳn.”;
16. artikel 70 wordt als volgt gewĳzigd:
a) in de eerste alinea wordt het woord „begrotingsrekening” vervangen door „rekeningen van baten en
lasten”;
b) in de tweede alinea wordt punt a) vervangen door:
„a) de rekeningen van baten en lasten, die in twee
categorieën uiteenvallen:
— de rekeningen van budgettaire baten en
lasten, die het mogelĳk maken de uitvoering van de begroting te volgen en het
saldo van het begrotingsjaar te bepalen,
— de rekeningen van niet-budgettaire baten
en lasten, die bĳ de vorige categorie komen
en het mogelĳk maken een boekhoudkundig resultaat in ruime zin te bepalen;”;
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17. het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 70 bis
Wat de boeking van de waardevermindering van de
actiefbestanddelen betreft worden de regels voor de
afschrĳvingen en de vorming van voorzieningen
bepaald door de in artikel 139 bedoelde uitvoeringsvoorschriften.”;
18. artikel 76 wordt vervangen door:
„Artikel 76
De tuchtrechtelĳke verantwoordelĳkheid en, indien
van toepassing, de geldelĳke aansprakelĳkheid van
ordonnateurs, financieel controleurs, rekenplichtigen
en ondergeschikte rekenplichtigen alsmede van
beheerders van gelden ter goede rekening kan in het
geding worden gebracht onder de omstandigheden,
bedoeld in de artikelen 22 en 86 tot en met 89 van
het Statuut van de ambtenaren der Europese
Gemeenschappen.
De autoriteit die bevoegd is tot inleiding van de
procedure inzake de tuchtrechtelĳke verantwoordelĳkheid en de geldelĳke aansprakelĳkheid, krĳgt alle
desbetreffende elementen of informatie voorgelegd,
waaronder eventuele verslagen en visumweigeringen
van de financieel controleur.”;
19. artikel 79 wordt vervangen door:
„Artikel 79
Uiterlĳk op 1 maart verstrekt elke instelling de
Commissie de gegevens die deze nodig heeft voor de
opstelling van de jaarrekening en de financiële balans,
alsmede een bĳdrage aan de in artikel 80 bedoelde
analyse van het financieel beheer, na deze gegevens
aan haar financieel controleur te hebben voorgelegd.”;
20. in artikel 104, lid 2, worden de woorden „één maand
vóór 31 januari” vervangen door de woorden „op 10
januari”;
21. artikel 109, lid 3, wordt vervangen door:
„3.
Hĳ zendt het resultaat van de opening van de
inschrĳvingen en een voorstel tot gunning van de
opdracht aan de Commissie. Hĳ ondertekent de

L 320/5

opdrachten, contracten, aanhangsels en bestekken en
brengt deze ter kennis van de Commissie. In voorkomend geval gaat de Commissie voor de opdrachten,
aanhangsels en bestekken individuele betalingsverplichtingen aan volgens de procedures van de artikelen 36 tot en met 39. De individuele betalingsverplichtingen worden in mindering gebracht op de
verplichtingen uit hoofde van de in artikel 106, lid 2,
bedoelde financieringsovereenkomsten volgens het
bepaalde in artikel 36, lid 2, tweede alinea.”;
22. artikel 112 wordt vervangen door:
„Artikel 112
De bepalingen van deze afdeling gelden ter vervanging van die van titel IV voor de gevallen waarin de
Commissie, in het kader van de uit de begroting van
de Europese Gemeenschappen gefinancierde externe
steunmaatregelen, als aanbestedende macht optreedt
bĳ de plaatsing van opdrachten voor werken, leveringen of diensten die niet worden gedekt door:
— de bepalingen van de richtlĳnen van de Raad tot
coördinatie van de procedures voor het plaatsen
van opdrachten voor werken, leveringen of diensten; of
— de multilaterale overeenkomst over de overheidsopdrachten die in het kader van de Wereldhandelsorganisatie is gesloten.”;
23. artikel 113 wordt vervangen door:
„Artikel 113
De procedure voor het plaatsen van opdrachten voor
werken, leveringen of diensten die uit de begroting
van de Europese Gemeenschappen ten voordele van
de begunstigden van externe steunmaatregelen
worden gefinancierd, wordt bepaald in de financieringsovereenkomst of het contract, rekening houdend
met de hierna genoemde beginselen.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 november 1998.
Voor de Raad
De Voorzitter
R. EDLINGER
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VERORDENING (EG) Nr. 2549/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 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. 1498/98 (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 28 november
1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 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.
198 van 15. 7. 1998, blz. 4.
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 27 november 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
999
204
999

39,7
39,7
79,0
79,0
58,3
58,3

052
999
052
388
524
528
600
999
039
060
064
400
404
999
052
064
400
720
728
999

55,8
55,8
56,3
46,6
37,2
53,4
85,3
55,8
62,2
13,2
47,4
83,4
77,5
56,7
85,3
60,7
99,2
47,4
201,4
98,8

0709 90 70
0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(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. 2550/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
tot vaststelling van de restituties b¶ uitvoer voor mengvoeders op basis van
granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

een restitutie zou moeten worden toegekend voor de
hoeveelheid graanproducten in het mengvoeder;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat anderzĳds het bedrag van de restitutie
eveneens rekening moet houden met de afzetmogelĳkheden en verkoopvoorwaarden voor de betrokken
producten op de wereldmarkt, het belang dat men erbĳ
heeft om verstoringen op de markt van de Gemeenschap
te voorkomen en het economisch aspect van de uitvoer;

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. 2547/98 van de Commissie (2),
en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 het verschil tussen de noteringen of de
prĳzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van die
verordening genoemde producten en de prĳzen van deze
producten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bĳ de uitvoer;
Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1517/95 van de
Commissie van 29 juni 1995 houdende bepalingen ter
uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad ten aanzien van de invoer- en uitvoerregeling voor
mengvoeders op basis van granen en houdende wĳziging
van Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende bĳzondere
uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en
uitvoercertificaten in de sector granen en rĳst (3) in
artikel 2 de specifieke criteria heeft vastgesteld waarmee
rekening moet worden gehouden voor de berekening van
de restitutie voor deze producten;
Overwegende dat bĳ de berekening ook rekening moet
worden gehouden met het gehalte aan graanproducten;
dat, gemakshalve, de restitutie zou moeten worden betaald
voor twee categorieën „graanproducten”, namelĳk voor
maïs, de meest gebruikte component van uitgevoerde
mengvoeders, en maïsproducten, en voor „andere granen”,
dat wil zeggen voor restitutie in aanmerking komende
graanproducten, andere dan maïs en maïsproducten; dat

Overwegende evenwel dat het momenteel dienstig lĳkt
om bĳ de vaststelling van de restituties uit te gaan van het
op de markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt
geconstateerde verschil in de kosten van de grondstoffen
die in het algemeen voor het betrokken mengvoeder
worden gebruikt zodat de economische realiteit bĳ de
uitvoer van de bedoelde producten nauwkeuriger in
aanmerking kan worden genomen;
Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld; dat zĳ tussentĳds kan worden gewĳzigd;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ uitvoer voor de in Verordening (EEG) nr.
1766/92 bedoelde mengvoeders waarop Verordening (EG)
nr. 1517/95 van toepassing is, zĳn aangegeven in de
bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 28 november
1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21.
(2) PB L 318 van 27. 11. 1998, blz. 41.
(3) PB L 147 van 30. 6. 1995, blz. 51.
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BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 27 november 1998 tot vaststelling van de restituties b¶
uitvoer voor mengvoeders op basis van granen
Productcodes van de producten die in aanmerking komen voor een restitutie bĳ uitvoer (1):
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.
(in ECU/ton)

Graanproducten (2)

Bedrag van de restitutie (2)

Maïs en maïsproducten
GN-codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

53,89

Graanproducten (2), met uitzondering van maïs en
maïsproducten

34,13

(1) De productcodes zĳn omschreven in sector 5 van de bĳlage bĳ de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1).
(2) Voor de restituties wordt slechts het zetmeel uit graanproducten in aanmerking genomen.
Onder „graanproducten” worden verstaan de producten van de onderverdelingen 0709 90 60 en 0712 90 19, de producten
van hoofdstuk 10, de producten van de posten 1101, 1102, 1103, 1104 (als zodanig en niet opnieuw samengesteld) en met
uitzondering van onderverdeling 1104 30) en het graangehalte van producten vallende onder de onderverdelingen
1904 10 10 en 1904 10 90 van de gecombineerde nomenclatuur. Het graangehalte van de producten vallende onder de
onderverdelingen 1904 10 10 en 1904 10 90 van de gecombineerde nomenclatuur wordt beschouwd als gelĳk aan het
gewicht van deze eindproducten.
Er wordt alleen een restitutie voor graanproducten toegekend als de oorsprong van het zetmeel door analyse duidelĳk kan
worden vastgesteld.
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VERORDENING (EG) Nr. 2551/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
tot w¶ziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap
aan de Azoren en Madeira
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren
en Madeira (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 562/98 (2), en met name op artikel 10,
Overwegende dat de steunbedragen voor de levering van
graanproducten aan de Azoren en Madeira werden vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr. 1833/92 van de
Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2355/98 (4); dat, gezien de wĳzigingen in de noteringen en de prĳzen van de graanproducten in het Europese deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt, het
gepast is de steun voor de voorziening van de Azoren en

Madeira opnieuw vast te stellen op de in de bĳlage
vermelde bedragen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlage bĳ de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 1833/
92 wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 december 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

173 van 27. 6. 1992, blz. 1.
76 van 13. 3. 1998, blz. 6.
185 van 4. 7. 1992, blz. 28.
293 van 31. 10. 1998, blz. 17.
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BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 27 november 1998 tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten
van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira
(in ecu/ton)
Bedrag van de steun
Product
(GN-code)

Bestemming
Azoren

Madeira

Zachte tarwe

(1001 90 99)

30,00

30,00

Gerst

(1003 00 90)

59,00

59,00

Maïs

(1005 90 00)

49,00

49,00

Durum tarwe

(1001 10 00)

8,00

8,00
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VERORDENING (EG) Nr. 2552/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
tot w¶ziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap
aan de Canarische eilanden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische eilanden (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 2348/96 (2), en met name op artikel 3, lid 4,
Overwegende dat de steunbedragen voor de levering van
graanproducten aan de Canarische eilanden werden vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr. 1832/92 van de
Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2354/98 (4); dat, gezien de wĳzigingen in de noteringen en de prĳzen van de graanproducten in het Europese deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt, het
gepast is de steun voor de voorziening van de Canarische

eilanden opnieuw vast te stellen op de in de bĳlage
vermelde bedragen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlage bĳ de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 1832/
92 wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 december 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

173
320
185
293

van
van
van
van

27. 6. 1992, blz. 13.
11. 12. 1996, blz. 1.
4. 7. 1992, blz. 26.
31. 10. 1998, blz. 15.
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BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 27 november 1998 tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten
van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden
(in ecu/ton)
Product
(GN-code)

Bedrag van de steun

Zachte tarwe

(1001 90 99)

30,00

Gerst

(1003 00 90)

59,00

Maïs

(1005 90 00)

49,00

Durum tarwe

(1001 10 00)

8,00

Haver

(1004 00 00)

57,00
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VERORDENING (EG) Nr. 2553/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
tot w¶ziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap
aan de Franse overzeese departementen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3763/91 van de Raad van
16 december 1991 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse
overzeese departementen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2598/95 (2), en met name op artikel
2, lid 6,
Overwegende dat de steunbedragen voor de levering van
graanproducten aan de Franse overzeese departementen
(DOM) werden vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr. 391/
92 van de Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2353/98 (4); dat, gezien de wĳzigingen in de
noteringen en de prĳzen van de graanproducten in het
Europese deel van de Gemeenschap en op de wereld-

markt, het gepast is de steun voor de voorziening van de
DOM opnieuw vast te stellen op de in de bĳlage vermelde
bedragen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlage bĳ de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 391/
92 wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 december 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

356 van 24. 12. 1991, blz. 1.
267 van 9. 11. 1995, blz. 1.
43 van 19. 2. 1992, blz. 23.
293 van 31. 10. 1998, blz. 13.
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BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 27 november 1998 tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten
van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen
(in ecu/ton)
Bedrag van de steun
Product
(GN-code)

Bestemming
Guadeloupe

Martinique

Frans
Guyana

Réunion

(1001 90 99)

33,00

33,00

33,00

36,00

Gerst
(1003 00 90)

62,00

62,00

62,00

65,00

Maïs
(1005 90 00)

52,00

52,00

52,00

55,00

Harde tarwe
(1001 10 00)

12,00

12,00

12,00

16,00

Zachte tarwe
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VERORDENING (EG) Nr. 2554/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
tot vaststelling van de maximumaankooppr¶s en de hoeveelheden rundvlees die
door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 213e deelinschr¶ving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de
algemene interventiemaatregelen is gehouden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector rundvlees (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1633/98 (2), inzonderheid op
artikel 6, lid 7,
Overwegende dat, overeenkomstig Verordening (EEG) nr.
2456/93 van de Commissie van 1 september 1993 tot
uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
wat de algemene en de speciale interventiemaatregelen in
de sector rundvlees betreft (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2304/98 (4), bĳ artikel 1, lid 1, van
Verordening (EEG) nr. 1627/89 van de Commissie van 9
juni 1989 betreffende de aankoop van rundvlees door
middel van inschrĳving (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2466/98 (6);
Overwegende dat, op grond van artikel 13, lid 1, van
Verordening (EEG) nr. 2456/93, eventueel voor elke
deelinschrĳving een maximumaankoopprĳs voor de
kwaliteit R 3 moet worden vastgesteld op basis van de
ontvangen offertes; dat krachtens artikel 13, lid 2, kan
worden besloten niet toe te wĳzen; dat op grond van
artikel 14 van die verordening slechts de offertes in
aanmerking worden genomen waarin een prĳs wordt
geboden die niet hoger is dan de vastgestelde maximumprĳs, en ook niet hoger dan de gemiddelde nationale of
regionale marktprĳs verhoogd met het in lid 1 bedoelde
bedrag;

Overwegende dat, na onderzoek van de voor de 213e
deelinschrĳving ingediende offertes en rekening
houdend, overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 805/68, met hetgeen vereist is met het oog op
een redelĳke ondersteuning van de markt en met de
seizoengebonden ontwikkeling van de aantallen geslachte
dieren, de maximumaankoopprĳs moet worden vastgesteld, alsmede de hoeveelheden die door de interventiebureaus worden aanvaard;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 213e deelinschrĳving op grond van Verordening
(EEG) nr. 1627/89:
a) wordt voor categorie A geen gevolg gegeven;
b) wordt voor categorie C
— de maximumaankoopprĳs vastgesteld op 231,50
ECU per 100 kg voor hele of halve geslachte
dieren van kwaliteit R 3,
— de aanvaarde maximumhoeveelheid hele dieren en
halve dieren vastgesteld op 1 835 ton;
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 30 november
1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 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

148
210
225
288
159
307

van
van
van
van
van
van

28. 6. 1968, blz. 24.
28. 7. 1998, blz. 17.
4. 9. 1993, blz. 4.
27. 10. 1998, blz. 3.
10. 6. 1989, blz. 36.
17. 11. 1998, blz. 13.
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VERORDENING (EG) Nr. 2555/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
inzake de levering van zuivelproducten als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

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

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

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

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

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

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

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

(2) PB L 346 van 17. 12. 1997, blz. 23.
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PARTIJ A
1. Actie nr.: 1524/95
2. Begunstigde (2): Peru
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA)
av. Argentina 3017, El Callao (fax: (51-14) 4265410)
4. Land van bestemming: Peru
5. Beschikbaar te stellen product: gevitamineerde mageremelkpoeder
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 500
7. Aantal part¶en: 1
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (I.B.1)
9. Verpakking: zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (6.3 A en B.2)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (I.B.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: Spaans
— Bĳkomende opschriften: „Distribución gratuita” + „Fecha de caducicad: . . .”
11. W¶ze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
De vervaardiging van de mageremelkpoeder en de bĳvoeging van vitaminen moeten worden uitgevoerd na
de toekenning van de levering
12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco bestemming (7)
13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: —
16. Plaats van bestemming: entrepôt PRONAA (zie punt 3)
— doorgangshaven of transitpakhuis: —
— vervoerroute over land: —
17. Leveringsterm¶n of uiterste leveringsterm¶n in het voorgeschreven stadium:
— eerste termĳn: 28.2.1999
— tweede termĳn: 14.3.1999
18. Leveringsterm¶n of uiterste leveringsterm¶n in het alternatieve stadium:
— eerste termĳn: 18 — 31.1.1999
— tweede termĳn: 1 — 14.2.1999
19. Uiterste term¶n voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse t¶d):
— eerste termĳn: 14.12.1998
— tweede termĳn: 4.1.1999
20. Bedrag van de inschr¶vingszekerheid: 20 ECU/ton
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschr¶vingszekerheden (1):
Afdeling Voedselhulp, ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200,
B-1049 Brussel (alleen op nummer: telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04)
22. Uitvoerrestitutie (4): restitutie toepasselĳk op 25.11.1998, vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2438/98
van de Commissie (PB L 303 van 13.11.1998, blz. 12)
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Voetnoten
(1) Aanvullende informatie: André Debongnie (tel.: (32-2) 295 14 65) of Torben Vestergaard (tel.: (32-2)
299 30 50).
(2) De leverancier neemt zo spoedig mogelĳk contact op met de begunstigde of met zĳn vertegenwoordiger
om na te gaan welke documenten voor verzending zĳn vereist.
(3) De leverancier bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard
dat voor het te leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet zĳn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131 worden
vermeld.
(4) Verordening (EG) nr. 259/98 van de Commissie (PB L 25 van 31.1.1998, blz. 39) is van toepassing voor de
restitutie bĳ uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is
vermeld in punt 22 van deze bĳlage.
De aandacht van de leverancier wordt gevestigd op artikel 4, lid 1, laatste alinea, van genoemde verordening. De kopie van het certificaat wordt onmiddellĳk ingediend zodra de uitvoeraangifte is aanvaard (fax
(32-2) 296 20 05).
(5) De leverancier legt aan de begunstigde of aan zĳn vertegenwoordiger bĳ de levering de volgende
bescheiden voor:
— een door een officiële instantie afgegeven gezondheidscertificaat waarin wordt verklaard dat het product
is verwerkt onder uitstekende hygiënische omstandigheden die door gekwalificeerd technisch personeel
worden gecontroleerd. Dit certificaat bevat de gegevens over de temperatuur en de duur van de
pasteurisatie, de gegevens over de temperatuur en de duur van het sproeidrogen in de poedertoren en de
datum van minimale houdbaarheid;
— een door een officiële instantie afgegeven veterinair certificaat, waarin wordt verklaard dat in het gebied
waar de rauwe melk is voortgebracht, geen mond- en klauwzeer, noch enige andere besmettelĳke/overdraagbare ziekte waarvoor een meldingsplicht bestaat, is geconstateerd in de periode van twaalf
maanden vóór de verwerking.
(6) In afwĳking van PB C 114 van 29.4.1991 wordt de tekst van punt I.A.3.c), als volgt gelezen: „de vermelding
„Europese Gemeenschap””.
(7) Onverminderd het bepaalde in artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2519/97 mogen gecharterde
schepen niet voorkomen op een van de vier recentste kwartaallijsten van aangehouden voertuigen die
overeenkomstig het Memorandum van overeenstemming van Parijs inzake toezicht door de havenstaat
(Richtlijn 95/21/EG van de Raad) worden gepubliceerd.
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VERORDENING (EG) Nr. 2556/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
tot vaststelling, voor het jaar 1999, van de bepalingen voor de toepassing van het
tariefcontingent voor rundvlees die b¶ de Interim-overeenkomst tussen de
Gemeenschap en de Republiek Slovenië z¶n vastgesteld
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 410/97 van de Raad van 24
februari 1997 houdende bepaalde voorwaarden voor de
toepassing van de Interim-overeenkomst betreffende de
handel en aanverwante zaken tussen de Europese
Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
enerzĳds, en de Republiek Slovenië, anderzĳds (1), en met
name op artikel 1,
Overwegende dat op 11 november 1996 te Brussel een
Interim-overeenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzĳds, en de Republiek Slovenië, anderzĳds (2), hierna „de Overeenkomst”
genoemd, is ondertekend; dat de Raad en de Commissie,
in afwachting van de inwerkingtreding van de Europaovereenkomst, hebben besloten dat de overeenkomst met
ingang van 1 januari 1997 voorlopig zou worden toegepast
in de Gemeenschap;
Overwegende dat in de Overeenkomst is bepaald dat voor
1999 een tariefcontingent rundvlees wordt geopend waarvoor een tariefverlaging geldt; dat het derhalve dienstig is
bepalingen voor de toepassing van dit contingent vast te
stellen;
Overwegende dat om te garanderen dat de invoer van de
vastgestelde hoeveelheden gelĳkmatig verloopt, deze
hoeveelheden over verschillende periodes dienen te
worden gespreid;
Overwegende dat moet worden bepaald dat de regeling
wordt beheerd door middel van invoercertificaten; dat
daartoe met name dient te worden vastgesteld hoe de
aanvragen moeten worden ingediend en welke gegevens
de aanvragen en de certificaten moeten bevatten, waarbĳ
in voorkomend geval van sommige bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie van 16
november 1988 houdende gemeenschappelĳke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en
voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1044/98 (4), en
van Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie van
26 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen voor de
invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/
(1)
(2)
(3)
( 4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

62 van 4. 3. 1997, blz. 5.
344 van 31. 12. 1996, blz. 3.
331 van 2. 12. 1988, blz. 1.
149 van 20. 5. 1998, blz. 11.

80 (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2365/
98 (6); dat bovendien moet worden bepaald dat de certificaten pas na afloop van een bedenktĳd worden afgegeven
en dat op de aangevraagde hoeveelheden eventueel een
uniform verlagingspercentage wordt toegepast;
Overwegende dat vanwege het aan deze regeling inherente gevaar voor speculatie in de sector rundvlees, nauwkeurig de voorwaarden moeten worden vastgesteld waarop
de marktdeelnemers van de bedoelde regeling gebruik
kunnen maken; dat met het oog op de controle op de
naleving van deze voorwaarden de aanvraag moet worden
ingediend in de lidstaat waar de importeur in het BTWregister (belasting over de toegevoegde waarde) is ingeschreven;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1. Voor de periode van 1 januari tot en met 31
december 1999 mogen in het kader van de bĳ de Interimovereenkomst met Slovenië vastgestelde tariefcontingenten de volgende hoeveelheden worden ingevoerd:
8 400 ton vers of gekoeld rundvlees van de GN-codes
ex 0201 10 00 (karkassen), 0201 20 20, 0201 20 30,
0201 20 50 en 0201 30, van oorsprong uit Slovenië.
Dit contingent heeft het volgnummer 09.4082.
2. Voor het in lid 1 bedoelde vlees worden het ad-valoremrecht en de in het gemeenschappelĳk douanetarief
vastgestelde specifieke bedragen van de douanerechten
met 80 % verlaagd.
3. De in lid 1 bedoelde hoeveelheid wordt als volgt over
het jaar gespreid:
— 4 200 ton voor de periode van 1 januari tot en met 30
juni 1999,
— 4 200 ton voor de periode van 1 juli tot en met 31
december 1999.
4. Indien in 1999 voor de in het vorige lid vermelde
eerste periode certificaten worden aangevraagd voor een
hoeveelheid die in totaal minder bedraagt dan de beschikbare hoeveelheid, wordt de resterende hoeveelheid opgeteld bĳ de beschikbare hoeveelheid voor de volgende
periode.
(5) PB L 143 van 27. 6. 1995, blz. 35.
(6) PB L 293 van 31. 10. 1998, blz. 49.
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Artikel 2
1. Voor de toepassing van de invoerregelingen gelden
de onderstaande voorwaarden:
a) degene die een invoercertificaat aanvraagt, moet een
natuurlĳke of rechtspersoon zĳn en moet bĳ de indiening van de aanvraag ten genoegen van de bevoegde
instanties van de betrokken lidstaat aantonen dat hĳ in
de laatste twaalf maanden minstens eenmaal een
commerciële activiteit heeft uitgeoefend in de rundvleeshandel met derde landen; de aanvrager moet ingeschreven zĳn in een nationaal BTW-register;
b) de certificaataanvraag mag slechts worden ingediend in
de lidstaat waar de aanvrager is ingeschreven;
c) de certificaataanvraag moet betrekking hebben op ten
minste 15 ton product, maar op niet meer dan de
beschikbare hoeveelheid;
d) op de certificaataanvraag en het certificaat moet in vak
8 het land van oorsprong worden vermeld; het certificaat brengt de verplichting met zich om uit het aangegeven land in te voeren;
e) op de certificaataanvraag en het certificaat moeten in
vak 20 het volgnummer 09.4082 ten minste één van de
volgende vermeldingen worden aangebracht:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Reglamento (CE) no 2556/98
Forordning (EF) nr. 2556/98
Verordnung (EG) Nr. 2556/98
Κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2556/98
Regulation (EC) No 2556/98
Règlement (CE) no 2556/98
Regolamento (CE) n. 2556/98
Verordening (EG) nr. 2556/98
Regulamento (CE) në 2556/98
Asetuksen (EY) N:o 2556/98
Förordning (EG) nr 2556/98.

2. In afwĳking van artikel 5 van Verordening (EG) nr.
1445/95 worden op de certificaataanvraag en op het certificaat in vak 16 een of meer in artikel 1, lid 1, bedoelde
GN-codes vermeld.
Artikel 3
1. Certificaataanvragen kunnen alleen worden ingediend:
— van 6 tot 15 januari 1999, voor de hoeveelheid als
bedoeld in artikel 1, lid 3, eerste streepje;
— van 1 tot en met 12 juli 1999, voor de hoeveelheid als
bedoeld in artikel 1, lid 3, tweede streepje.
2. Door eenzelfde belanghebbende kan slechts één
enkele aanvraag worden ingediend. Indien dezelfde
belanghebbende meer dan één aanvraag indient, komt
geen enkele van zĳn aanvragen in aanmerking.

L 320/21

3. De lidstaten delen de Commissie uiterlĳk op de
vĳfde werkdag na het einde van de periode voor de indiening van de aanvragen gegevens mee over de in artikel 1,
lid 1, bedoelde hoeveelheid. Deze mededeling bevat de
lĳst van de aanvragers en van de aangevraagde hoeveelheden.
Alle mededelingen, ook die waarin wordt gemeld dat
geen aanvragen zĳn ingediend, worden per telexbericht of
per fax toegezonden, waarbĳ, wanneer aanvragen zĳn
ingediend, gebruik wordt gemaakt van het formulier naar
het model in de bĳlage bĳ deze verordening.
4. De Commissie beslist in welke mate gevolg kan
worden gegeven aan de certificaataanvragen.
Indien de totale hoeveelheid waarvoor certificaten zĳn
aangevraagd, de beschikbare hoeveelheid overtreft, stelt de
Commissie een uniform verlagingspercentage vast dat op
de aangevraagde hoeveelheden wordt toegepast.
5. De certificaten worden zo spoedig mogelĳk afgegeven, onder voorbehoud van aanvaarding van de
aanvragen door de Commissie.

Artikel 4
1. Onverminderd het bepaalde in deze verordening zĳn
de bepalingen van de Verordeningen (EEG) nr. 3719/88
en (EG) nr. 1445/95 van toepassing.
2. In afwĳking van artikel 3 van Verordening (EG) nr.
1445/95 zĳn invoercertificaten die op grond van deze
verordening worden afgegeven gedurende 180 dagen na
de dag van afgifte geldig. Geen enkel certificaat is evenwel
nog geldig na 31 december 1999.
3. De afgegeven certificaten zĳn in de gehele Gemeenschap geldig.

Artikel 5
Voor de producten gelden de in artikel 1 genoemde
rechten voorzover ofwel een door het land van uitvoer
overeenkomstig Protocol nr. 4 bĳ de Interim-overeenkomst afgegeven certificaat inzake goederenverkeer
EUR.1 ofwel een door de exporteur overeenkomstig de
bepalingen van het genoemde Protocol opgestelde verklaring wordt overgelegd.

Artikel 6
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 januari 1999.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BöLAGE
fax (32- 2) 296 60 27 / 295 36 13
Toepassing van Verordening (EG) nr. 2556/98
Volgnummer 09.4082
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, DG VI/D.2 — SECTOR RUNDVLEES
AANVRAAG VOOR INVOERCERTIFICATEN
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Periode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lidstaat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nummer
Aanvrager (1)

Aanvrager
(naam en adres)

Hoeveelheid
(in ton)

Totaal
Lidstaat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Doorlopende nummering.
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VERORDENING (EG) Nr. 2557/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor
de 193e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelproducten (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1587/96 (2),
en met name op artikel 7 bis, lid 3,
Overwegende dat de interventiebureaus overeenkomstig
Verordening (EEG) nr. 429/90 van de Commissie van 20
februari 1990 betreffende de toekenning, via openbare
inschrijving, van steun voor boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 417/98 (4), een permanente verkoop bij inschrijving houden voor de toekenning van steun voor boterconcentraat; dat in artikel 6 van
die verordening is bepaald dat, rekening houdend met de
voor elke bijzondere inschrijving ontvangen offertes, voor
boterconcentraat met een botervetgehalte van ten minste
96 % een maximumbedrag voor de steun wordt vastgesteld of wordt besloten om aan de inschrijving geen
gevolg te geven; dat de bestemmingszekerheid dienovereenkomstig moet worden vastgesteld;

Overwegende dat het aanbeveling verdient met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen het maximumbedrag van de steun op de hiernavolgende hoogte vast te
stellen en dienovereenkomstig de bestemmingszekerheid
te bepalen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 193e bijzondere inschrijving die wordt gehouden
in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving
als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 worden het
maximumbedrag van de steun en de bestemmingszekerheid als volgt vastgesteld:
— maximumbedrag van de steun:
— bestemmingszekerheid:

134 ECU/100 kg,
148 ECU/100 kg.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 28 november
1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

148 van 28. 6. 1968, blz. 13.
206 van 16. 8. 1996, blz. 21.
45 van 21. 2. 1990, blz. 8.
52 van 21. 2. 1998, blz. 18.
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VERORDENING (EG) Nr. 2558/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
tot vaststelling van de minimumverkooppr¶zen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de
eenentwintigste b¶zondere inschr¶ving in het kader van de in Verordening (EG)
nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschr¶ving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector melk en zuivelproducten (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1587/96 (2),
en met name op artikel 6, leden 3 en 6, en artikel 12, lid
3,
Overwegende dat de interventiebureaus bĳ openbare
inschrĳving bepaalde hoeveelheden boter die in hun bezit
zĳn, verkopen en steun voor room, boter en boterconcentraat toekennen, een en ander overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie van 15
december 1997 betreffende de verkoop van boter tegen
verlaagde prĳs en de toekenning van steun voor room,
boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van
banketbakkerswerk, consumptie-ĳs en andere voedingsmiddelen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1982/98 (4); dat in artikel 18 van die verordening is
bepaald dat, rekening houdend met de voor elke bĳzondere inschrĳving ontvangen offertes, een minimumverkoopprĳs voor boter en een maximumbedrag van de
steun voor room, boter en boterconcentraat worden vast-

gesteld, die kunnen worden gedifferentieerd volgens de
bestemming, het vetgehalte van de boter en de verwerkingsmethode, of wordt besloten aan de inschrĳving geen
gevolg te geven; dat de bedragen van de verwerkingszekerheden dienovereenkomstig moeten worden vastgesteld;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de eenentwintigste bĳzondere inschrĳving in het
kader van de permanente openbare inschrĳving als
bedoeld in Verordening (EG) nr. 2571/97, worden de
minimumverkoopprĳs, maximumbedragen van de steun
alsmede de bedragen van de verwerkingszekerheden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 28 november
1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

148
206
350
256

van
van
van
van

28.
16.
20.
18.

6. 1968, blz. 13.
8. 1996, blz. 21.
12. 1997, blz. 3.
9. 1998, blz. 9.
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BöLAGE
bij de verordening van de Commissie van 27 november 1998 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 21e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr.
2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving
(in ECU/100 kg)
Formule

A
Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

In ongewijzigde
staat

—

229

—

—

Concentraat

—

—

—

—

In ongewijzigde
staat

—

120

—

—

Concentraat

—

—

—

—

Boter ≥ 82 %

109

105

—

105

Boter : 82 %

104

100

—

100

Boterconcentraat

134

130

134

130

Room

—

—

46

44

Boter

120

—

—

—

Boterconcentraat

148

—

148

—

Room

—

—

51

—

Verwerkingsmethode

Minimumverkoopprijs

Boter
≥ 82 %

Verwerkingszekerheid

Maximumbedrag van
de steun

Verwerkingszekerheid

B
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VERORDENING (EG) Nr. 2559/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
tot w¶ziging van Verordening (EG) nr. 3199/93 inzake de wederz¶dse erkenning
van procedures voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de
vr¶stelling van acc¶ns
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 92/83/EEG van de Raad van 19
oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accĳns op alcohol en alcoholhoudende
dranken (1), inzonderheid op artikel 27, lid 4,
Gelet op Richtlĳn 92/12/EEG van de Raad betreffende de
algemene regeling voor accĳnsproducten, het voorhanden
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (2),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 96/99/EG (3), inzonderheid op artikel 24,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3199/93 van de Commissie
van 22 november 1993 inzake de wederzĳdse erkenning
van procedures voor de volledige denaturering van alcohol
in verband met de vrĳstelling van accĳns (4), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2546/95 (5),
Gezien het advies van het Accĳnscomité,
Overwegende dat op grond van artikel 27, lid 1, onder a),
van Richtlĳn 92/83/EEG de lidstaten vrĳstelling van
accĳns dienen te verlenen voor alcohol die volledig gedenatureerd is overeenkomstig de voorschriften van een
lidstaat, waarbĳ deze voorschriften naar behoren zĳn
gemeld en aanvaard overeenkomstig de leden 3 en 4 van
dit artikel;

Overwegende dat Italië een wĳziging van de tekst van de
formule van het denatureringsmiddel, toegelaten bĳ
Verordening (EG) nr. 3199/93, heeft medegedeeld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De volgende paragraaf vervangt de bestaande paragraaf in
de bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 3199/93 met betrekking tot Italië:
„Italië
Het absolute alcoholgehalte van de te denatureren
ethylalcohol mag niet lager zĳn dan 90 % vol. Per
hectoliter absolute alcohol toevoegen:
— 125 gram thiofeen,
— 0,8 gram denatoniumbenzoaat,
— 3 gram CI Reactive Red 24, waterige oplossing van
25 % mas,
— 2 liter methylethylketon.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

316 van 31. 10. 1992, blz. 21.
76 van 23. 3. 1992, blz. 1.
8 van 11. 1. 1997, blz. 12.
288 van 23. 11. 1993, blz. 12.
260 van 31. 10. 1995, blz. 45.
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VERORDENING (EG) Nr. 2560/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
tot w¶ziging van de b¶lagen I en II b¶ Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de
Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in
levensmiddelen van dierl¶ke oorsprong
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van
26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot
vaststelling van maximumwaarden voor residuen van
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlĳke oorsprong (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1191/98 van de Commissie (2),
inzonderheid op de artikelen 6, 7 en 8,
Overwegende dat er krachtens Verordening (EEG) nr.
2377/90 geleidelĳk maximumwaarden moeten worden
vastgesteld voor residuen van alle farmacologisch werkzame substanties die in de Gemeenschap worden gebruikt
in aan voedselproducerende dieren toegediende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik;
Overwegende dat, alvorens maximumwaarden voor residuen worden vastgesteld, alle relevante gegevens betreffende de veiligheid van de residuen van de stof in kwestie
voor de consument van levensmiddelen van dierlĳke
oorsprong, alsmede het effect van residuen op de industriële verwerking van de levensmiddelen, door het
Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik moeten zĳn onderzocht;
Overwegende dat er bĳ het vaststellen van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlĳke
oorsprong dient te worden omschreven in welke diersoorten residuen mogen worden aangetroffen, welke
concentraties daarvan in elk voor consumptie in aanmerking komend weefsel van een behandeld dier toelaatbaar
zĳn (te onderzoeken weefsel) en welk type residu voor de
controle van de residuen van belang is (indicatorresidu);

Overwegende dat, wat geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik betreft die aan legpluimvee, melkvee of
honingbĳen worden toegediend, ook maximumwaarden
moeten worden vastgesteld voor residuen in eieren, melk
en honing;
Overwegende dat valnemuline in bĳlage I van Verordening (EEG) nr. 2377/90 dient te worden opgenomen;
Overwegende dat cinnamomi cassiae aetheroleum, koperheptonaat, kopermethionaat, koperoxide, kopersulfaat,
alfaprostol, dikoperoxide, rifaximine, angelicae radix
aetheroleum, anisi aetheroleum, kopergluconaat, caryophylli aetheroleum, cinnamomi ceylanici aetheroleum, citri
aetheroleum, citronellae aetheroleum, coriandri aetheroleum, foeniculi aetheroleum, menthae piperitae aetheroleum, myristicae aetheroleum, rosmarini aetheroleum,
thymi aetheroleum en carvi aetheroleum in bĳlage II van
Verordening (EEG) nr. 2377/90 dienen te worden opgenomen;
Overwegende dat moet worden voorzien in een termĳn
van 60 dagen alvorens deze verordening van kracht wordt,
teneinde de lidstaten toe te laten om, met het oog op de
bepalingen van deze verordening, eventueel de nodige
aanpassingen aan te brengen in de reeds eerder overeenkomstig Richtlĳn 81/851/EEG van de Raad (3), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Richtlĳn 93/40/EEG (4), verleende vergunningen voor het op de markt brengen van de bedoelde
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Permanent Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overwegende dat er, voor de controle van residuen zoals
door de desbetreffende communautaire wetgeving wordt
voorgeschreven, meestal maximumwaarden voor residuen
in de te onderzoeken weefsels, de lever of de nieren
zullen moeten worden vastgesteld; dat lever en nieren
evenwel vaak uit voor de internationale handel bestemde
karkassen worden verwĳderd, en dat bĳgevolg ook steeds
maximumwaarden voor residuen in spier- of vetweefsel
moeten worden vastgesteld;

De bĳlagen I en II bĳ Verordening (EEG) nr. 2377/90
worden gewĳzigd zoals bepaald in de bĳlage bĳ deze
verordening.

(1) PB L 224 van 18. 8. 1990, blz. 1.
(2) PB L 165 van 10. 6. 1998, blz. 6.

(3) PB L 317 van 6. 11. 1981, blz. 1.
(4) PB L 214 van 24. 8. 1993, blz. 31.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zestigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

L 320/29

L 320/30

BöLAGE
A. Bĳlage I bĳ Verordening (EEG) nr. 2377/90 wordt als volgt gewĳzigd:
1.

Infectiewerende middelen

1.2.

Antibiotica
NL

1.2.8. Pleuromutilinen
Farmacologisch werkzame
substantie(s)

Indicatorresidu

Varkens

50 µg/kg
500 µg/kg
100 µg/kg

Te onderzoeken
weefsels

Overige bepalingen

Spier
Lever
Nieren”

B. Bĳlage II bĳ Verordening (EEG) nr. 2377/90 wordt als volgt gewĳzigd:
1.

Anorganische stoffen
Farmacologisch werkzame substantie(s)

2.

Diersoorten

„Koperchloride

Alle voedselproducerende soorten

Kopergluconaat

Alle voedselproducerende soorten

Koperheptonaat

Alle voedselproducerende soorten

Kopermethionaat

Alle voedselproducerende soorten

Koperoxide

Alle voedselproducerende soorten

Kopersulfaat

Alle voedselproducerende soorten

Dikoperoxide

Alle voedselproducerende soorten”

Overige bepalingen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Valnemuline

„Valnemuline

Maximumwaarden voor
residuen

Diersoorten

Organische stoffen
Farmacologisch werkzame substantie(s)

Diersoorten

Konijnen

Rifaximine

Alle voedsel producerende zoogdieren

Uitsluitend voor uitwendig gebruik”

28. 11. 98

„Alfaprostol

Overige bepalingen

Plantaardige substanties
Farmacologisch werkzame substantie(s)

Diersoorten

Anisi aetheroleum

Alle voedselproducerende soorten

Carvi aetheroleum

Alle voedselproducerende soorten

Caryophylli aetheroleum

Alle voedselproducerende soorten

Cinnamomi cassiae aetheroleum

Alle voedselproducerende soorten

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

Alle voedselproducerende soorten

Citri aetheroleum

Alle voedselproducerende soorten

Citronellae aetheroleum

Alle voedselproducerende soorten

Coriandri aetheroleum

Alle voedselproducerende soorten

Foeniculi aetheroleum

Alle voedselproducerende soorten

Menthae piperitae aetheroleum

Alle voedselproducerende soorten

Myristicae aetheroleum

Alle voedselproducerende soorten

Rosmarini aetheroleum

Alle voedselproducerende soorten

Thymi aetheroleum

Alle voedselproducerende soorten

Alleen voor gebruik bĳ pasgeboren dieren”
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Alle voedselproducerende soorten

NL

„Angelicae radix aetheroleum

Overige bepalingen
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VERORDENING (EG) Nr. 2561/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen
en rijst
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. 2547/98 van de Commissie (2),
en met name op artikel 13, lid 2, derde alinea,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (3), gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2072/98 (4), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG) nr.
2681/74 van de Raad van 21 oktober 1974 betreffende de
communautaire financiering van de uitgaven in verband
met de levering van landbouwproducten als voedselhulp (5) is bepaald dat het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw, afdeling Garantie, het gedeelte
van de uitgaven financiert dat overeenkomt met de desbetreffende restituties bij uitvoer die overeenkomstig de
betrokken communautaire voorschriften zijn vastgesteld;
Overwegende dat, om de opstelling en het beheer van de
begroting voor de communautaire voedselhulpacties te
vergemakkelijken en om de lidstaten in staat te stellen het
bedrag van de communautaire deelname in de financiering van de nationale voedselhulpacties te kennen, het
bedrag van de voor deze acties toegekende restituties moet
worden vastgesteld;
Overwegende dat de algemene voorschriften en de uitvoeringsbepalingen die in artikel 13 van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 en artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/

95 voor de uitvoerrestituties zijn vastgesteld van overeenkomstige toepassing zijn op bovenbedoelde transacties;
Overwegende dat de specifieke criteria die in aanmerking
moeten worden genomen bij de berekening van de
uitvoerrestituties voor rijst zijn vastgesteld in artikel 13
van Verordening (EG) nr. 3072/95;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De geldende restituties voor de producten van de sectoren
granen en rijst geleverd voor de communautaire en nationale voedselhulpacties, uitgevoerd in het kader van internationale verdragen of andere aanvullende programma’s
of die in het kader van andere communautaire acties
gratis worden geleverd, worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage.
Artikel 2
Voor communautaire voedselhulpacties naar NoordKorea geldt voor de producten van GN-code 1006 30 98
een restitutie van 426 ecu/ton.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 1 december 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 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
318
329
265
288

van
van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
27. 11. 1998, blz. 41.
30. 12. 1995, blz. 18.
30. 9. 1998, blz. 4.
25. 10. 1974, blz. 1.
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BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 27 november 1998 tot vaststelling van de restituties
die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en r¶st
(in ecu/ton)
Productcode

Bedrag
van de restitutie

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

27,00

1002 00 00 9000

70,00

1003 00 90 9000

56,00

1004 00 00 9400

54,00

1005 90 00 9000

46,00

1006 30 92 9100

142,00

1006 30 92 9900

142,00

1006 30 94 9100

142,00

1006 30 94 9900

142,00

1006 30 96 9100

142,00

1006 30 96 9900

142,00

1006 30 98 9100

142,00

1006 30 98 9900

142,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

46,00

1101 00 15 9100

37,25

1101 00 15 9130

37,25

1102 20 10 9200

75,45

1102 20 10 9400

64,67

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

67,29

1103 11 10 9200

20,00

1103 11 90 9200

20,00

1103 13 10 9100

97,00

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

89,90

1104 21 50 9100

89,72

NB: Productcodes en voetnoten: zie Verordening (EEG) nr. 3846/
87 van de Commissie (PB L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1),
gewĳzigd.
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VERORDENING (EG) Nr. 2562/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de regeling die geldt b¶ invoer
van bepaalde producten van de sector varkensvlees, van oorsprong uit de ACSstaten, en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 904/90
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad van
20 juli 1998 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen
goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en tot
intrekking van Verordening (EEG) nr. 715/90 (1), en met
name op artikel 30,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector varkensvlees (2), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 3290/94 (3), en met
name op artikel 22,
Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1706/98 uitvoering geeft aan de wĳzigingen die in de regelingen voor de
invoer uit de ACS-staten zĳn aangebracht naar aanleiding
van de herziening halverwege de looptĳd van de Vierde
Overeenkomst van Lomé; dat bĳ artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1706/98 met name regelingen zĳn ingesteld
om de invoerrechten voor bepaalde producten van de
sector varkensvlees binnen de grenzen van contingenten
te verlagen; dat, vergeleken met Verordening (EEG) nr.
715/90, in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1706/98 is
voorzien in een verhoging van de tariefcontingenten en
een extra verlaging van de douanerechten voor de
producten als bedoeld in de leden 2 en 3 van dat artikel 9;
dat tevens bĳ artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1706/98 voor bepaalde producten van de sector varkensvlees is voorzien in een verlaging van de douanerechten
zonder contingent;
Overwegende dat voor de betrokken producten van de
sector varkensvlees bepalingen ter uitvoering van die
verordening moeten worden vastgesteld met het oog op
het beheer van de betrokken contingenten; dat die uitvoeringsbepalingen een aanvulling vormen of dan wel een
afwĳking inhouden van het bepaalde in Verordening
(EEG) nr. 3719/88 van de Commissie van 16 november
1988 houdende gemeenschappelĳke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (4), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1044/98 (5);
(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

215
282
349
331
149

van
van
van
van
van

1. 8. 1998, blz. 12.
1. 11. 1975, blz. 1.
31. 12. 1994, blz. 105.
2. 12. 1988, blz. 1.
20. 5. 1998, blz. 11.

Overwegende dat met het oog op een correct beheer van
de contingenten dient te worden bepaald dat enerzĳds bĳ
het aanvragen van een invoercertificaat een zekerheid
moet worden gesteld, en anderzĳds de aanvragers aan
bepaalde voorwaarden moeten voldoen; dat tevens de
spreiding van de contingenten over het jaar en de geldigheidsduur van de certificaten dienen te worden vastgesteld;
Overwegende dat, de hoeveelheden in aanmerking
genomen die reeds op grond van de regelingen van Verordening (EEG) nr. 715/90 beschikbaar zĳn gesteld, moet
worden aangegeven welke nieuwe hoeveelheden voor
1998 beschikbaar worden gesteld als gevolg van de bĳ
Verordening (EG) nr. 1706/98 vastgestelde contingenten;
Overwegende dat in deze verordening de producten die
zĳn vermeld in artikel 9, leden 1, 2 en 3, van Verordening
(EG) nr. 1706/98, als respectievelĳk groep ACS 1, groep
ACS 2 en groep ACS 3 worden aangeduid;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 904/90 van de
Commissie van 9 april 1990 houdende bepalingen ter
uitvoering van de regeling die geldt bĳ invoer van
bepaalde producten van de sector varkensvlees, van
oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied
en de Stille Oceaan (ACS-staten), of uit de landen en
gebieden overzee (LGO) (6), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1369/98 (7), moet worden ingetrokken;
Overwegende dat uitvoeringsbepalingen moeten worden
vastgesteld voor de afgifte van invoercertificaten voor
bepaalde producten van de sector varkensvlees die in
aanmerking komen voor verlaagde rechten;
Overwegende dat, om de contingenten voor 1998 naar
behoren te kunnen beheren, deze verordening van toepassing dient te zĳn met ingang van 1 december 1998;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor alle op artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1706/98
gebaseerde invoer in de Gemeenschap van producten die
vallen onder de in bĳlage I van de onderhavige verordening vermelde GN-codes, moet een invoercertificaat
worden overgelegd.
(6) PB L 93 van 10. 4. 1990, blz. 23.
(7) PB L 185 van 30. 6. 1998, blz. 14.
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De certificaten worden overeenkomstig het bepaalde in
de onderhavige verordening en binnen de grenzen van de
bĳ Verordening (EG) nr. 1706/98 vastgestelde contingenten afgegeven.
De volgnummers van de in deze verordening bedoelde
jaarlĳkse hoevelheden uit de ACS-landen zĳn: 09.4029
voor het contingent voor groep ACS 2 en 09.4028 voor
het contingent voor groep ACS 3.
Artikel 2
Het in artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1706/98
bedoelde totale jaarlĳkse contingent van 500 ton en het in
artikel 9, lid 3, van die verordening bedoelde jaarlĳkse
contingent van 500 ton worden als volgt over het jaar
gespreid:
— 25 % in de periode van 1 januari tot en met 31 maart,
— 25 % in de periode van 1 april tot en met 30 juni,
— 25 % in de periode van 1 juli tot en met 30
september,
— 25 % in de periode van 1 oktober tot en met 31
december.
Evenwel bedraagt voor het jaar 1998 de voor groep ACS 2
beschikbare hoeveelheid 500 ton en de voor groep ACS 3
beschikbare hoeveelheid 250 ton.
Artikel 3
1. Degenen die invoercertificaten aanvragen voor
producten als bedoeld in artikel 1, derde alinea, moeten
natuurlĳke of rechtspersonen zĳn die, wanneer de
aanvragen worden ingediend, ten genoegen van de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen aantonen
dat zĳ op zĳn minst in de voorafgaande twaalf maanden
werkzaam zĳn geweest op het gebied van de handel met
derde landen in de sector varkensvlees; detailhandelszaken of restaurants die hun producten aan de eindverbruikers verkopen, zĳn evenwel van gebruikmaking van
dit stelsel uitgesloten.
2. In de certificaataanvraag mag slechts één van de in
bĳlage I gedefinieerde groepnummers worden vermeld;
de aanvraag mag betrekking hebben op verscheidene
producten die onder verschillende GN-codes vallen. In
dergelĳke gevallen moeten in vak 16 van de certificaataanvraag alle GN-codes en in vak 15 ervan de desbetreffende omschrĳvingen worden vermeld.
De aanvraag moet betrekking hebben op ten minste 1 ton
en ten hoogste 100 % van de hoeveelheid die voor de
periode als vermeld in artikel 2 voor de betrokken groep
beschikbaar is.
3. In vak 8 van de certificaataanvraag en het certificaat
moet het land van oorsprong worden vermeld; het certificaat verplicht tot invoer uit het vermelde land.
4. In vak 20 van de certificaataanvraag en het certificaat
moet een van de volgende vermeldingen worden aangebracht:
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— Producto ACP — Reglamentos (CE) no 1706/98 y (CE)
no 2562/98
— AVS-produkt — forordning (EF) nr. 1706/98 og (EF)
nr. 2562/98
— AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 1706/98
und (EG) Nr. 2562/98
— Προϊν ΑΚΕ — Κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1706/98 και
(ΕΚ) αριθ. 2562/98
— ACP product — Regulations (EC) No 1706/98 and
(EC) No 2562/98
— Produit ACP — règlements (CE) no 1706/98 et (CE) no
2562/98
— Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 1706/98 e (CE)
n. 2562/98
— ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 1706/98 en
(EG) nr. 2562/98
— Produto ACP — Regulamentos (CE) në 1706/98 e
(CE) në 2562/98
— AKT-tuote — asetukset (EY) N:o 1706/98 ja (EY) N:o
2562/98
— AVS-produkt — förordningarna (EG) nr 1706/98 och
(EG) nr 2562/98.
5. In vak 24 van het certificaat moet en van de
volgende vermeldingen worden aangebracht:
— Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) no 2562/98
— Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr.
2562/98
— Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß
Verordnung (EG) Nr. 2562/98
— Μεωση του δασµο πωr προβλπεται στον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2562/98
— Customs duty reduction as provided for in Regulation
(EC) No 2562/98
— Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) no 2562/98
— Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2562/98
— Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 2562/98
— Redução do direito aduaneiro conforme previsto no
Regulamento (CE) në 2562/98
— Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o
2562/98
— Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr
2562/98.
Artikel 4
1. De in artikel 3 bedoelde certificaataanvragen kunnen
slechts in de eerste tien dagen van elke periode als
bedoeld in artikel 2 worden ingediend. De certificaataanvragen voor het jaar 1998 moeten evenwel binnen een
termĳn die loopt van 1 tot en met 10 december 1998,
worden ingediend.
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2. De aanvragen zĳn slecht geldig indien de aanvrager
schriftelĳk verklaart dat hĳ voor de betrokken periode
geen andere aanvragen voor producten van dezelfde groep
in de lidstaat van indiening of een andere lidstaat heeft
ingediend en dit evenmin nog zal doen. Indien een
aanvrager meer dan één aanvraag indient voor producten
van dezelfde groep, is geen enkele van de aanvragen
geldig.
3. Op de derde werkdag na afloop van de termĳn voor
de indiening van de aanvragen delen de lidstaten de
Commissie mede welke aanvragen voor elk van de
producten van de betrokken groep zĳn ingediend. Deze
mededeling bevat per groep een lĳst van de aanvragers
onder vermelding van de productcodes, de gevraagde
hoeveelheden en de landen van oorsprong.
Op de voorgeschreven werkdag wordt per telex of per fax
medegedeeld welke aanvragen zĳn ontvangen, dan wel dat
geen aanvragen zĳn ontvangen; in het laatste geval hoeft
daarvoor alleen het model in bĳlage II te worden
gebruikt, terwĳl in het eerste geval gebruik moet worden
gemaakt van de modellen in de bĳlagen II en III.
4. Nadat de Commissie een beslissing heeft genomen
over de aanvaarding van de aanvragen, worden de certificaten zo spoedig mogelĳk afgegeven.
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Artikel 5

Overeenkomstig artikel 21, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 3719/88 bedraagt de geldigheidsduur van de invoercertificaten voor de in artikel 1, derde alinea, bedoelde
producten 150 dagen te rekenen vanaf de datum van de
feitelĳke afgifte ervan.
De op grond van deze verordening afgegeven invoercertificaten kunnen niet worden overgedragen.
Artikel 6
Voor alle in artikel 1 bedoelde producten moet bĳ de
indiening van de aanvragen om een invoercertificaat een
zekerheid van 30 ECU per 100 kg worden gesteld.
Artikel 7
Invoer in het kader van de regelingen tot verlaging van de
invoerrechten als bedoeld in deze verordening is slechts
mogelĳk als de oorsprong van de betrokken producten
door de bevoegde autoriteiten van de landen van uitvoer
wordt gecertificeerd met inachtneming van de
oorsprongsregels die voor de betrokken producten gelden
op grond van protocol nr. 1 bĳ de op 15 december 1989
te Lomé ondertekende Vierde ACS-EEG-Overeenkomst.
Artikel 8

5. De Commissie beslist in hoeverre voor de in artikel
3 bedoelde aanvragen hoeveelheden kunnen worden
toegewezen.

Onverminderd de bepalingen van deze verordening is het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3719/88 van toepassing.

Indien de totale hoeveelheid waarvoor certificaten zĳn
aangevraagd, groter is dan de beschikbare hoeveelheid,
stelt de Commissie een uniform percentage vast waarmee
de gevraagde hoeveelheden worden verlaagd.

Artikel 9

Indien de totale hoeveelheid waarvoor aanvragen zĳn
ingediend, kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid,
bepaalt de Commissie de resterende hoeveelheid, die
wordt toegevoegd aan de voor de volgende periode in
hetzelfde jaar beschikbare hoeveelheid.

Verordening (EEG) nr. 904/90 wordt ingetrokken.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 december 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BöLAGE I
In artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1706/98 bedoelde producten

Volgnummer

Nummer van
de groep

ACS 1

GN-code

0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19
1501 00 11
1501 00 19
1602 10 00
1602 20 90
1602 41 10
1602 42 10
1602 49
ex 1602 90 10
1602 90 51
1902 20 30

Verlaging van
het
douanerecht
(%)

16

In artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1706/98 bedoelde producten

Volgnummer

Nummer van
de groep

09.4029

ACS 2

GN-code

0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
ex 0203 19 55 (1)
0203 19 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
ex 0203 29 55 (1)
0203 29 59
0206 30 21
0206 30 31
0206 41 91
0206 49 91
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0210 11 11 tot 0210 11 39
0210 12 11
0210 12 19
0210 19 10 tot 0210 19 89
0210 90 39

Verlaging van
het
douanerecht
(%)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
(ton)

50

500

(1) Met uitzondering van afzonderlĳk aangeboden varkenshaasjes.

In artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1706/98 bedoelde producten

Volgnummer

Nummer van
de groep

09.4028

ACS 3

GN-code

1601 00

Verlaging van
het
douanerecht
(%)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
(ton)

65

500
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BöLAGE II
Toepassing van Verordening (EG) nr. 2562/98 — ACS-invoer
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Aanvragen voor invoercertificaten

DG VI/D/3  Varkensvlees
Datum

Periode

Lidstaat :
Afzender :
Contactpersoon :
Telefoon :
Telefax :
Geadresseerde : DG VI/D/3; telefax : (32 -2) 296 62 79 of 296 12 27
Nummer van de groep

ACS 2
ACS 3

Aangevraagde hoeveelheid
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BöLAGE III
Toepassing van Verordening (EG) nr. 2562/98  ACS-invoer
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Aanvragen voor invoercertificaten

DG VI/D/3  Varkensvlees
Datum

Periode

Lidstaat:

(in ton)
Nummer van
de groep

GN-code

Aanvrager
(naam en adres)

Hoeveelheid

Land van oorsprong

ACS 2

Totaal

(in ton)
Nummer van
de groep

GN-code

Aanvrager
(naam en adres)

Hoeveelheid

ACS 3

Totaal

Land van oorsprong
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VERORDENING (EG) Nr. 2563/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
betreffende een inschr¶ving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte r¶st naar het eiland Réunion
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelĳke
ordening van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2072/98 (2), en met name op artikel
10, lid 1,
Overwegende dat bĳ Verordening (EEG) nr. 2692/89 van
de Commissie (3) uitvoeringsbepalingen zĳn vastgesteld
inzake de verzending van rĳst naar Réunion;
Overwegende dat bĳ het onderzoek van de situatie inzake
de voorziening van het eiland Réunion is gebleken dat er
niet voldoende rĳst beschikbaar is; dat, aangezien er op de
markt van de Gemeenschap rĳst beschikbaar is, het eiland
Réunion de mogelĳkheid moet worden geboden om zich
op de markt van de Gemeenschap te bevoorraden; dat het,
gezien de bĳzondere situatie op het eiland Réunion, dienstig is om de te verzenden hoeveelheden te beperken en
derhalve het bedrag van de subsidie bĳ openbare inschrĳving 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
1. Er wordt een inschrĳving gehouden voor de in
artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 3072/95
bedoelde subsidie voor de verzending naar het eiland
Réunion van langkorrelige gedopte rĳst van GN-code
1006 20 98.
2. De in lid 1 bedoelde inschrĳving blĳft open tot en
met 24 juni 1999. Tĳdens de geldigheidsduur worden
wekelĳkse inschrĳvingen gehouden waarvoor de data voor
de indiening van de offertes in het bericht van inschrĳving worden vastgesteld.
3. De inschrĳving wordt gehouden overeenkomstig de
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2692/89 en de
bepalingen van deze verordening.
Artikel 2
Een offerte is slechts ontvankelĳk indien zĳ betrekking
heeft op een hoeveelheid van ten minste 50 ton en ten
hoogste 3 000 ton.
(1) PB L 329 van 30. 12. 1995, blz. 18.
(2) PB L 265 van 30. 9. 1998, blz. 4.
(3) PB L 261 van 7. 9. 1989, blz. 8.

Artikel 3
De in artikel 7, lid 3, onder a), van Verordening (EEG) nr.
2692/89 bedoelde zekerheid bedraagt 30 ecu per ton.
Artikel 4
De in het kader van deze inschrĳving afgegeven documenten inzake de subsidie worden, voor de bepaling van
de geldigheidsduur ervan, geacht te zĳn afgegeven op de
laatste dag van de termĳn voor de indiening van de
offertes.
Artikel 5
De ingediende offertes moeten uiterlĳk anderhalf uur
nadat de in het bericht van inschrĳving vastgestelde
termĳn voor de wekelĳkse indiening van de offertes
verstrĳkt, door bemiddeling van de lidstaten aan de
Commissie worden medegedeeld. Zĳ moeten volgens het
in de bĳlage opgenomen schema worden medegedeeld.
Indien geen offertes zĳn ingediend, stellen de lidstaten de
Commissie hiervan in kennis binnen dezelfde termĳn als
in de vorige alinea is vermeld.
Artikel 6
De tĳdstippen die voor de indiening van de offertes zĳn
vastgesteld, zĳn uitgedrukt in Belgische tĳd.
Artikel 7
1. Op grond van de ingediende offertes besluit de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95:
— een maximumsubsidie vast te stellen;
— dan wel geen gevolg te geven aan de inschrĳving.
2. Als een maximumsubsidie wordt vastgesteld, wordt
de opdracht toegewezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier)
offerte ten hoogste gelĳk is aan de maximumsubsidie.
Artikel 8
De termĳn voor de indiening van de offertes voor de
eerste deelinschrĳving verstrĳkt op 10 december 1998 om
10.00 uur.
De uiterste datum voor de indiening van de offertes is 24
juni 1999.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BöLAGE
Wekelijkse inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van langkorrelige
gedopte rijst naar Réunion
Uiterste datum voor de indiening van de offertes (datum/uur)
1

2

3

Volgnummer van
de inschrijvers

Hoeveelheid
in ton

Bedrag van de subsidie
in ECU per ton

1
2
3
4
5
enz.
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VERORDENING (EG) Nr. 2564/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
betreffende een inschr¶ving voor de vaststelling van de restitutie b¶ uitvoer van
rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte r¶st naar bepaalde
derde landen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelĳke
ordening van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2072/98 (2), en met name op artikel
13, lid 3,
Overwegende dat bĳ bestudering van de voorlopige balans
blĳkt dat er exporteerbare voorraden rĳst zĳn bĳ de
producenten; dat deze situatie een gevaar zou kunnen
inhouden voor de normale ontwikkeling van de producentenprĳzen in het verkoopseizoen 1998/1999;
Overwegende dat om aan deze situatie het hoofd te
bieden moet worden voorzien in de toekenning van restituties voor de uitvoer naar zones die zich in de Gemeenschap zouden kunnen bevoorraden; dat de bĳzondere
situatie van de rĳstmarkt een kwantitatieve beperking van
de restituties vereist en dientengevolge toepassing van
artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95, waarin is
bepaald dat het bedrag van de uitvoerrestitutie door
middel van een inschrĳving kan worden vastgesteld;
Overwegende dat dient te worden bepaald dat Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie van 6 maart
1975 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen
inzake het houden van een openbare inschrĳving voor de
restitutie bĳ uitvoer in de sector rĳst (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 299/95 (4), van toepassing is
in het kader van deze inschrĳving;
Overwegende dat het, om verstoring van de markten in de
producerende landen te voorkomen, dienstig is de
inschrĳving tot sommige zones bedoeld in de bĳlage bĳ
Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie (5),
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 3304/94 (6), te
beperken;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

329 van 30. 12. 1995, blz. 18.
265 van 30. 9. 1998, blz. 4.
61 van 7. 3. 1975, blz. 25.
35 van 15. 2. 1995, blz. 8.
214 van 30. 7. 1992, blz. 20.
341 van 30. 12. 1994, blz. 48.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1. Er wordt een inschrĳving voor de restitutie bĳ
uitvoer gehouden van rondkorrelige, halflangkorrelige en
langkorrelige A volwitte rĳst voor de zones I tot en met
VI, met uitzondering van Estland, Hongarĳe, Polen, de
Tsjechische Republiek, Slovenië, Cyprus en Turkĳe en
zone VIII, met uitzondering van Guyana, Madagaskar en
Suriname, bedoeld in de bĳlage van Verordening (EEG)
nr. 2145/92.
2. De in lid 1 bedoelde inschrĳving blĳft open tot en
met 24 juni 1999. Tĳdens de geldigheidsduur worden
wekelĳkse inschrĳvingen gehouden waarvoor de datum
voor de indiening van offertes wordt vastgesteld in het
bericht van inschrĳving.
3. De inschrĳving wordt gehouden overeenkomstig
Verordening (EEG) nr. 584/75 en overeenkomstig de
volgende bepalingen.
Artikel 2
Een offerte is slechts ontvankelĳk indien zĳ betrekking
heeft op een te exporteren hoeveelheid van ten minste 50
ton en ten hoogste 3 000 ton.
Artikel 3
De in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 584/75
bedoelde waarborg bedraagt 30 ECU per ton.
Artikel 4
1. In afwĳking van het bepaalde in artikel 21, lid 1, van
Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie (7)
worden de in het kader van deze inschrĳving afgegeven
uitvoercertificaten voor de bepaling van de geldigheidsduur van deze certificaten geacht te zĳn afgegeven op de
dag van de indiening van de offerte.
2. Deze certificaten zĳn geldig vanaf de dag van afgifte
in de zin van lid 1 tot het einde van de vierde daaropvolgende maand.
Artikel 5
De ingediende offertes moeten uiterlĳk anderhalf uur na
het verstrĳken van de in het bericht van inschrĳving
vastgestelde termĳn voor de wekelĳkse indiening van de
offertes, door bemiddeling van de lidstaten, aan de
Commissie worden medegedeeld. Zĳ moeten volgens het
in de bĳlage opgenomen schema worden medegedeeld.
(7) PB L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1.
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Indien geen offertes zĳn ingediend, stellen de lidstaten de
Commissie hiervan in kennis binnen dezelfde termĳn als
in de vorige alinea is vermeld.
Artikel 6
De tĳdstippen die voor de indiening van offertes zĳn
vastgesteld, zĳn uitgedrukt in Belgische tĳd.
Artikel 7
1. Op grond van de ingediende offertes besluit de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95
— of een maximumrestitutie bĳ uitvoer wordt vastgesteld, waarbĳ rekening wordt gehouden met de in
artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
genoemde criteria;
— dan wel dat geen gevolg wordt gegeven aan de
inschrĳving.
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2. Wanneer een maximumrestitutie bĳ uitvoer wordt
vastgesteld, wordt die toegewezen aan de inschrĳver(s)
wiens (wier) offerte ten hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie.
Artikel 8
De termĳn voor de indiening van offertes voor de eerste
deelinschrĳving verstrĳkt op 10 december 1998 om 10.00
uur.
De uiterste datum voor de indiening van offertes is 24
juni 1999.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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Wekelijkse inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte r¶st naar bepaalde derde landen
Uiterste datum voor de indiening van de offertes (datum/uur)
1

2

3

Volgnummer van
de inschrijvers

Hoeveelheid
in ton

Bedrag van de restitutie bij uitvoer
in ECU per ton

1
2
3
4
5
enz.
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VERORDENING (EG) Nr. 2565/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
betreffende een inschr¶ving voor de vaststelling van de restitutie b¶ uitvoer van
rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte r¶st naar bepaalde
derde landen in Europa
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Hongarĳe, Polen, de Tsjechische Republiek, Slovenië en
Cyprus.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

2. De in lid 1 bedoelde inschrĳving blĳft open tot en
met 24 juni 1999. Tĳdens de geldigheidsduur worden
wekelĳkse inschrĳvingen gehouden waarvoor de datum
voor de indiening van offertes wordt vastgesteld in het
bericht van inschrĳving.

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelĳke
ordening van de rĳstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2072/98 (2), en met name op
artikel 13, lid 3,
Overwegende dat bĳ bestudering van de voorlopige balans
blĳkt dat er exporteerbare voorraden rĳst zĳn bĳ de
producenten; dat deze situatie een gevaar zou kunnen
inhouden voor de normale ontwikkeling van de producentenprĳzen in het verkoopseizoen 1998/1999;
Overwegende dat om aan deze situatie het hoofd te
bieden moet worden voorzien in de toekenning van restituties voor de uitvoer naar zones die zich in de Gemeenschap zouden kunnen bevoorraden; dat de bĳzondere
situatie van de rĳstmarkt een kwantitatieve beperking van
de restituties vereist en dientengevolge toepassing van
artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95, waarin is
bepaald dat het bedrag van de uitvoerrestitutie door
middel van een inschrĳving kan worden vastgesteld;
Overwegende dat dient te worden bepaald dat Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie van 6 maart
1975 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen
inzake het houden van een openbare inschrĳving voor de
restitutie bĳ uitvoer in de sector rĳst (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 299/95 (4), van toepassing is
in het kader van deze inschrĳving;
Overwegende dat het, om verstoring van de markten in de
producerende landen te voorkomen, dienstig is de
inschrĳving tot sommige landen te beperken;
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
1. Er wordt een inschrĳving voor de restitutie bĳ
uitvoer gehouden van rondkorrelige, halflangkorrelige en
langkorrelige A volwitte rĳst bestemd voor Estland,
(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

329 van 30. 12. 1995, blz. 18.
265 van 30. 9. 1998, blz. 4.
61 van 7. 3. 1975, blz. 25.
35 van 15. 2. 1995, blz. 8.

3. De inschrĳving wordt gehouden overeenkomstig
Verordening (EEG) nr. 584/75 en overeenkomstig de
volgende bepalingen.
Artikel 2
Een offerte is slechts ontvankelĳk indien zĳ betrekking
heeft op een te exporteren hoeveelheid van ten minste 50
ton en ten hoogste 3 000 ton.
Artikel 3
De in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 584/75
bedoelde waarborg bedraagt 30 ECU per ton.
Artikel 4
1. In afwĳking van het bepaalde in artikel 21, lid 1, van
Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie (5)
worden de in het kader van deze inschrĳving afgegeven
uitvoercertificaten voor de bepaling van de geldigheidsduur van deze certificaten geacht te zĳn afgegeven op de
dag van de indiening van de offerte.
2. Deze certificaten zĳn geldig vanaf de dag van afgifte
in de zin van lid 1 tot het einde van de vierde daaropvolgende maand.
Artikel 5
De ingediende offertes moeten uiterlĳk anderhalf uur na
het verstrĳken van de in het bericht van inschrĳving
vastgestelde termĳn voor de wekelĳkse indiening van de
offertes, door bemiddeling van de lidstaten, aan de
Commissie worden medegedeeld. Zĳ moeten volgens het
in de bĳlage opgenomen schema worden medegedeeld.
Indien geen offertes zĳn ingediend, stellen de lidstaten de
Commissie hiervan in kennis binnen dezelfde termĳn als
in de vorige alinea is vermeld.
Artikel 6
De tĳdstippen die voor de indiening van offertes zĳn
vastgesteld, zĳn uitgedrukt in Belgische tĳd.
(5) PB L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1.
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Artikel 7
1. Op grond van de ingediende offertes besluit de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95
— of een maximumrestitutie bĳ uitvoer wordt vastgesteld, waarbĳ rekening wordt gehouden met de in
artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
genoemde criteria;
— dan wel dat geen gevolg wordt gegeven aan de
inschrĳving.
2. Wanneer een maximumrestitutie bĳ uitvoer wordt
vastgesteld, wordt die toegewezen aan de inschrĳver(s)
wiens (wier) offerte ten hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie.

L 320/47
Artikel 8

De termĳn voor de indiening van offertes voor de eerste
deelinschrĳving verstrĳkt op 10 december 1998 om 10.00
uur.
De uiterste datum voor de indiening van offertes is 24
juni 1999.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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Wekelijkse inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte r¶st naar bepaalde derde landen in Europa
Uiterste datum voor de indiening van de offertes (datum/uur)
1

2

3

Volgnummer van
de inschrijvers

Hoeveelheid
in ton

Bedrag van de restitutie bij uitvoer
in ECU per ton

1
2
3
4
5
enz.
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VERORDENING (EG) Nr. 2566/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van
langkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2072/98 (2) en met name op artikel
13, lid 3,
Overwegende dat bij bestudering van de voorlopige balans
blijkt dat er exporteerbare voorraden rijst zijn bij de
producenten; dat deze situatie een gevaar zou kunnen
inhouden voor de normale ontwikkeling van de producentenprijzen in het verkoopseizoen 1998/1999;

uitzondering van Turkije, en zone VIII, met uitzondering
van Guyana, Madagaskar en Suriname, bedoeld in de
bijlage van Verordening (EEG) nr. 2145/92.
2. De in lid 1 bedoelde inschrijving blijft open tot en
met 24 juni 1999. Tijdens de geldigheidsduur worden
wekelijkse inschrijvingen gehouden waarvoor de datum
voor de indiening van offertes wordt vastgesteld in het
bericht van inschrijving.
3. De inschrijving wordt gehouden overeenkomstig
Verordening (EEG) nr. 584/75 en overeenkomstig de
volgende bepalingen.
Artikel 2

Overwegende dat om aan deze situatie het hoofd te
bieden moet worden voorzien in de toekenning van restituties; dat de bijzondere situatie van de rijstmarkt een
kwantitatieve beperking van de restituties voor de uitvoer
naar zones die zich in de Gemeenschap zouden kunnen
bevoorraden vereist en dientengevolge toepassing van
artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95, waarin is
bepaald dat het bedrag van de uitvoerrestitutie door
middel van een inschrijving kan worden vastgesteld;

Een offerte is slechts ontvankelijk indien zij betrekking
heeft op een te exporteren hoeveelheid van ten minste 50
ton en ten hoogste 3 000 ton.

Overwegende dat dient te worden bepaald dat Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie van 6 maart
1975 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen
inzake het houden van een openbare inschrijving voor de
restitutie bij uitvoer in de sector rijst (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 299/95 (4), van toepassing is
in het kader van deze inschrijving;

Artikel 4

Overwegende dat het, om verstoring van de markt in de
producerende landen te voorkomen, dienstig is de
markten van bestemming te beperken tot sommige
bestemmingen die zijn vermeld in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie (5), gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 3304/94 (6);
Overwegende dat het Comité van beheer voor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1. Er wordt een inschrijving voor de restitutie bij
uitvoer gehouden van langkorrelige volwitte rijst van GNcode 1006 30 67 voor de zones I tot en met VI, met
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

329 van 30. 12. 1995, blz. 18.
265 van 30. 9. 1998, blz. 4.
61 van 7. 3. 1975, blz. 25.
35 van 15. 2. 1995, blz. 8.
214 van 30. 7. 1992, blz. 20.
341 van 30. 12. 1994, blz. 48.

Artikel 3
De in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 584/75
bedoelde waarborg bedraagt 30 ecu per ton.

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 21, lid 1, van
Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie (7)
worden de in het kader van deze inschrijving afgegeven
uitvoercertificaten voor de bepaling van de geldigheidsduur van deze certificaten geacht te zijn afgegeven op de
dag van de indiening van de offerte.
2. Deze certificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte
in de zin van lid 1 tot het einde van de vierde daaropvolgende maand.
Artikel 5
De ingediende offertes moeten uiterlijk anderhalf uur na
het verstrijken van de in het bericht van inschrijving
vastgestelde termijn voor de wekelijkse indiening van de
offertes, door bemiddeling van de lidstaten, aan de
Commissie worden medegedeeld. Zij moeten volgens het
in de bijlage opgenomen schema worden medegedeeld.
Indien geen offertes zijn ingediend, stellen de lidstaten de
Commissie hiervan in kennis binnen dezelfde termijn als
in de vorige alinea is vermeld.
Artikel 6
De tijdstippen die voor de indiening van offertes zijn
vastgesteld, zijn uitgedrukt in Belgische tijd.
(7) PB L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1.
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Artikel 7
1. Op grond van de ingediende offertes besluit de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95:
— of een maximumrestitutie bij uitvoer wordt vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de in
artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
genoemde criteria;
— dan wel dat geen gevolg wordt gegeven aan de
inschrijving.
2. Wanneer een maximumrestitutie bij uitvoer wordt
vastgesteld, wordt die toegewezen aan de inschrijver(s)
wiens (wier) offerte ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie.

28. 11. 98
Artikel 8

De termijn voor de indiening van offertes voor de eerste
deelinschrijving verstrijkt op 10 december 1998 om 10.00
uur.
De uiterste datum voor de indiening van offertes is 24
juni 1999.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BöLAGE
Wekelijkse inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte r¶st naar bepaalde
derde landen
Uiterste datum voor de indiening van de offertes (datum/uur)
1

2

3

Volgnummer van
de inschrijvers

Hoeveelheid
in ton

Bedrag van de restitutie bij uitvoer
in ECU per ton

1
2
3
4
5
enz.
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VERORDENING (EG) Nr. 2567/98 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 1998
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector
groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

restitutie moet worden vastgesteld die lager is dan de
indicatieve restitutie,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie
van 14 november 1996 houdende uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad wat de
toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en
fruit betreft (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1287/98 (2), en met name op artikel 5, lid 6,
Overwegende dat bĳ Verordening (EG) nr. 1875/98 van de
Commissie (3) de indicatieve hoeveelheden zĳn vastgesteld waarvoor niet voor voedselhulp bestemde uitvoercertificaten mogen worden afgegeven;
Overwegende dat, volgens de gegevens waarover de
Commissie momenteel beschikt, deze indicatieve
hoeveelheden voor hazelnoten in de dop, walnoten in de
dop, citroenen en druiven voor tafelgebruik zĳn overschreden;
Overwegende dat bĳgevolg, voor de tussen 16 september
en 15 november 1998 aangevraagde certificaten van het
B-stelsel, voor hazelnoten in de dop, walnoten in de dop,
citroenen en druiven voor tafelgebruik een toe te passen

Artikel 1
Voor de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2190/96
bedoelde en tussen 16 september en 15 november 1998
aangevraagde uitvoercertificaten van het B-stelsel zĳn de
afgiftepercentages waarmee de aangevraagde hoeveelheden moeten worden vermenigvuldigd, en de toe te
passen restituties vastgesteld in de bĳlage bĳ deze verordening.
De vorige alinea is niet van toepassing op certificaten die
zĳn aangevraagd met het oog op de levering van voedselhulp als bedoeld in artikel 10, lid 4, van de in het kader
van de multilaterale handelsbesprekingen van de
Uruguayronde gesloten overeenkomst inzake de landbouw.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 28 november
1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 292 van 15. 11. 1996, blz. 12.
(2) PB L 178 van 23. 6. 1998, blz. 11.
(3) PB L 243 van 2. 9. 1998, blz. 3.
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BöLAGE
Afgiftepercentages waarmee de aangevraagde hoeveelheden moeten worden vermenigvuldigd en
restituties die moeten worden toegepast voor de tussen 16 september en 15 november 1998
aangevraagde certificaten van het B-stelsel
Bestemming of groep
van
bestemmingen

Op de gevraagde
hoeveelheden
toe te passen
afgiftepercentages

Restitutie
(in ECU
per ton netto)

Tomaten

F

100 %

20,0

Amandelen zonder dop

F

100 %

50,0

Hazelnoten in de dop

F

100 %

55,1

Hazelnoten zonder dop

F

100 %

114,0

Walnoten in de dop

F

100 %

42,5

XYC

100 %

35,0

Citroenen

F

100 %

26,1

Druiven voor tafelgebruik

F

100 %

24,7

Appelen

X

100 %

25,0

Y

100 %

7,0

ZD

100 %

54,0

E

100 %

30,0

Product

Sinaasappelen

Perziken (nectarines daaronder begrepen)
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RICHTLIJN 98/84/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 20 november 1998
betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit
voorwaardel¶ke toegang
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

(4)

Overwegende dat de Commissie op basis van het
Groenboek „Rechtsbescherming van geëncrypteerde diensten op de interne markt” een grootschalige raadpleging heeft uitgevoerd; dat het resultaat van deze raadpleging de noodzaak heeft bevestigd van een communautair rechtsinstrument dat
de rechtsbescherming waarborgt van diensten
waarvan de betaling afhankelĳk is van voorwaardelĳke toegang;

(5)

Overwegende dat het Europees Parlement in zĳn
resolutie van 13 mei 1997 over het Groenboek (4)
de Commissie heeft verzocht een voorstel voor een
richtlĳn in te dienen met betrekking tot diensten
die gecodeerd zĳn om de betaling van een vergoeding te waarborgen en ermee heeft ingestemd dat
dit ook ziet op de diensten van de informatiemaatschappĳ die elektronisch op afstand worden geleverd op individuele aanvraag van de dienstontvanger, alsmede op omroepdiensten;

(6)

Overwegende dat de door digitale technologieën
geboden mogelĳkheden het aanbod aan diensten
in de zin van de artikelen 59 en 60 van het Verdrag
kunnen verruimen en aldus de keuze voor de
consument kunnen vergroten en tot cultureel
pluralisme kunnen bĳdragen; dat de levensvatbaarheid van bedoelde diensten dikwĳls zal afhangen
van het gebruik van voorwaardelĳke toegang om de
betaling van de dienstverrichter zeker te stellen; dat
het derhalve noodzakelĳk lĳkt de dienstverrichters
rechtsbescherming te bieden tegen illegale uitrusting waarmee gratis toegang tot deze diensten kan
worden verkregen, om de economische levensvatbaarheid van de diensten veilig te stellen;

(7)

Overwegende dat het belang van deze aangelegenheid is erkend in de mededeling van de Commissie
„Een Europees initiatief op het gebied van de elektronische handel”;

(8)

Overwegende dat de interne markt overeenkomstig
artikel 7 A van het Verdrag een ruimte zonder
binnengrenzen dient te omvatten waarin het vrĳe
verkeer van diensten en goederen is gewaarborgd;
dat in artikel 128, lid 4, van het Verdrag is bepaald
dat de Gemeenschap bĳ haar optreden uit hoofde
van andere bepalingen van het Verdrag rekening
houdt met de culturele aspecten; dat de Gemeenschap op grond van artikel 130, lid 3, van het

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57, lid 2, en op de
artikelen 66 en 100 A,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal
Comité (2),
Volgens de procedure van artikel 189 B van het
Verdrag (3),
(1)

Overwegende dat het tot de in het Verdrag vervatte
doelstellingen van de Gemeenschap behoort om
tussen de volkeren van Europa een steeds hechter
verband tot stand te brengen en om economische
en sociale vooruitgang te verzekeren door de
barrières die hen scheiden, weg te nemen;

(2)

Overwegende dat de grensoverschrĳdende verrichting van omroepdiensten en diensten van de informatiemaatschappĳ ertoe kan bĳdragen dat uit een
individueel oogpunt, de vrĳheid van meningsuiting
als grondrecht ten volle haar beslag krĳgt en dat,
uit een collectief oogpunt, de in het Verdrag neergelegde doelstellingen worden verwezenlĳkt;

(3)

Overwegende dat het Verdrag voorziet in het vrĳe
verkeer van alle diensten die normaliter tegen betaling worden verricht; dat dit recht, toegepast op
omroepdiensten en diensten van de informatiemaatschappĳ, tevens een specifieke uiting in het
Gemeenschapsrecht is van een meer algemeen
beginsel, namelĳk de vrĳheid van meningsuiting
zoals neergelegd in artikel 10 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrĳheden; dat dit artikel
uitdrukkelĳk erkent dat burgers het recht hebben
om inlichtingen te ontvangen of te verstrekken,
ongeacht grenzen, en dat aan elke beperking van
dat recht andere legitieme belangen die rechtsbescherming verdienen ten grondslag moeten liggen;

(1) PB C 314 van 16. 10. 1997, blz. 7, en
PB C 203 van 30. 6. 1998, blz. 12.
(2) PB C 129 van 27. 4. 1998, blz. 16.
(3) Advies van het Europees Parlement van 30 april 1998 (PB C
152 van 18. 5. 1998, blz. 59), gemeenschappelĳk standpunt
van de Raad van 29 juni 1998 (PB C 262 van 19. 8. 1998, blz.
34) en besluit van het Europees Parlement van 8 oktober 1998
(PB C 328 van 26. 10. 1998). Besluit van de Raad van 9
november 1998.

(4) PB C 167 van 2. 6. 1997, blz. 31.
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1989 betreffende de coördinatie van bepaalde
wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in de
lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (1) derhalve dient te worden aangevuld met een verwĳzing naar de in de onderhavige
richtlĳn bedoelde technieken voor voorwaardelĳke
toegang, mede om een gelĳke behandeling van de
aanbieders van grensoverschrĳdende omroep te
waarborgen, ongeacht hun plaats van vestiging;

Verdrag, door middel van haar beleid en optreden
bĳdraagt tot het creëren van de omstandigheden
die nodig zĳn voor het concurrentievermogen van
de industrie van de Gemeenschap;
(9)

Overwegende dat deze richtlĳn geen afbreuk doet
aan mogelĳke toekomstige bepalingen van
communautair of nationaal recht die ervoor zorgen
dat een aantal als van openbaar belang erkende
omroepdiensten niet gebaseerd zĳn op voorwaardelĳke toegang;

(17)

Overwegende dat de lidstaten overeenkomstig de
resolutie van de Raad van 29 juni 1995 over de
eenvormige en doeltreffende toepassing van het
Gemeenschapsrecht en over sancties op overtredingen daarvan op het gebied van de interne
markt (2) maatregelen dienen te treffen die ertoe
leiden dat het Gemeenschapsrecht even doeltreffend en strikt wordt toegepast als het nationale
recht;

(18)

Overwegende dat de lidstaten overeenkomstig
artikel 5 van het Verdrag alle maatregelen treffen
welke geschikt zĳn om de nakoming en de doeltreffendheid van het Gemeenschapsrecht te verzekeren, met name door aan de gekozen sancties een
doeltreffend, afschrikkend en evenredig karakter te
geven en door te zorgen voor passende rechtsvorderingen;

(19)

Overwegende dat de onderlinge aanpassing van de
wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen van de
lidstaten volgens het in artikel 3 B, derde alinea,
van het Verdrag vervatte evenredigheidsbeginsel
beperkt moet blĳven tot wat nodig is om de doelstellingen van de interne markt te verwezenlĳken;

(20)

Overwegende dat de verspreiding van illegale
uitrusting ook het vervoer met ongeacht welk
middel omvat alsmede het op de markt brengen
van die uitrusting om binnen of buiten de
Gemeenschap in het verkeer te worden gebracht;

(21)

Overwegende dat deze commerciële activiteiten
nadelig zĳn voor de consumenten omdat zĳ ten
aanzien van de herkomst van de illegale uitrusting
worden misleid, en dat een hoog niveau van consumentenbescherming nodig is om deze vorm van
consumentenbedrog te bestrĳden; dat in artikel 129
A, lid 1, van het Verdrag is bepaald dat de Gemeenschap bĳdraagt tot de verwezenlĳking van een hoog
niveau van consumentenbescherming door middel
van de maatregelen die zĳ op grond van artikel 100
A neemt;

Overwegende dat deze richtlĳn niet in de weg staat
aan de toepassing van nationale bepalingen die het
bezit van illegale uitrusting voor privé-doeleinden
verbieden of van communautaire bepalingen
inzake mededinging of intellectuele-eigendomsrechten;

(22)

Overwegende dat de nationale wetgeving betreffende sancties en rechtsvorderingen op het gebied
van illegale commerciële activiteiten kan vereisen
dat de activiteiten zĳn uitgevoerd door personen
die wisten, of redelĳkerwĳs behoorden te weten, dat
de uitrusting illegaal was;

Overwegende dat het juridische raamwerk voor de
totstandbrenging van één audiovisuele ruimte van
Richtlĳn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober

(1) PB L 298 van 17. 10. 1989, blz. 23. Richtlĳn gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 202 van 30. 7. 1997, blz. 60).
(2) PB C 188 van 22. 7. 1995, blz. 1.

(10)

Overwegende dat deze richtlĳn geen afbreuk doet
aan de culturele aspecten van verdere communautaire maatregelen met betrekking tot nieuwe diensten;

(11)

Overwegende dat de verschillen tussen de nationale
bepalingen inzake de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op, of bestaande uit, voorwaardelĳke
toegang kunnen leiden tot belemmeringen van het
vrĳe verkeer van diensten en goederen;

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

L 320/55

Overwegende dat de toepassing van het Verdrag
ontoereikend is om deze belemmeringen voor de
interne markt weg te nemen; dat hiertoe derhalve
een gelĳk niveau van rechtsbescherming in alle
lidstaten tot stand moet worden gebracht; dat dit de
onderlinge aanpassing vereist van de nationale
bepalingen betreffende de commerciële activiteiten
die met illegale uitrusting verband houden;
Overwegende dat het noodzakelĳk lĳkt erop toe te
zien dat de lidstaten voldoende rechtsbescherming
bieden tegen het met het oog op direct of indirect
economisch nut op de markt brengen van illegale
uitrusting, die het mogelĳk of gemakkelĳk maakt
om technische maatregelen die genomen zĳn om
de betaling van een legaal verrichte dienst zeker te
stellen, zonder toestemming te omzeilen;
Overwegende dat deze met illegale uitrusting
verband houdende commerciële activiteiten
commerciële communicatie omvatten in alle
vormen van reclame, direct marketing, sponsoring,
verkoopbevordering en public relations om dergelĳke producten en diensten aan te prĳzen;

L 320/56
(23)

(24)
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Overwegende dat de krachtens deze richtlĳn vastgestelde sancties en rechtsvorderingen niet in de
weg staan aan andere, krachtens nationale wetgeving vastgestelde sancties of rechtsvorderingen,
zoals preventieve maatregelen in het algemeen of
inbeslagneming van illegale uitrusting; dat de
lidstaten niet verplicht zĳn om op de onder deze
richtlĳn vallende illegale activiteiten strafrechtelĳke
sancties te stellen; dat de bepalingen van de
lidstaten inzake schadevordering in overeenstemming moeten zĳn met de nationale stelsels van
rechtspraak en wetgeving;
Overwegende dat deze richtlĳn evenmin de toepassing in de weg staat van nationale bepalingen die
niet onder het hierbĳ gecoördineerde gebied vallen,
zoals die welke zĳn vastgesteld ter bescherming van
minderjarigen, waaronder de bepalingen in overeenstemming met Richtlĳn 89/552/EEG of nationale bepalingen met betrekking tot de openbare
orde of de openbare veiligheid,
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of de verschaffing, beschouwd als een op zichzelf
staande dienst, van voorwaardelĳke toegang tot deze
diensten;
b) „voorwaardel¶ke toegang”: elke technische maatregel
en/of regeling die de toegang tot de beschermde dienst
in een begrĳpelĳke vorm afhankelĳk maakt van voorafgaande, individuele toestemming;
c) „uitrusting voor voorwaardel¶ke toegang”: elke
uitrusting of programmatuur die is ontworpen of
aangepast om toegang te verschaffen tot een
beschermde dienst in een begrĳpelĳke vorm;
d) „verbonden dienst”: de installatie, het onderhoud of de
vervanging van uitrusting voor voorwaardelĳke
toegang, alsmede de verrichting van commerciëlecommunicatiediensten met betrekking tot deze diensten,
of tot beschermde diensten;
e) „illegale uitrusting”: elke uitrusting of programmatuur
die is ontworpen of aangepast om zonder toestemming
van de dienstverrichter in een begrĳpelĳke vorm
toegang te verschaffen tot een beschermde dienst;
f) „door deze richtl¶n gecoördineerd gebied”: elke bepaling betreffende de in artikel 4 omschreven inbreuken.

Artikel 1

Artikel 3

Toepassingsgebied

Internemarktbeginselen

Doel van deze richtlĳn is de onderlinge aanpassing van de
bepalingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen illegale uitrusting die ongeoorloofde toegang verschaft tot
beschermde diensten.

1. Elke lidstaat neemt de maatregelen die nodig zĳn
om de in artikel 4 genoemde activiteiten op zĳn grondgebied te verbieden en om te voorzien in de in artikel 5
genoemde sancties en rechtsmiddelen.

Artikel 2

2. Onverminderd lid 1 mogen de lidstaten om redenen
die te maken hebben met het door deze richtlĳn gecoördineerd gebied, geen beperkingen stellen aan:

Definities
In deze richtlĳn wordt verstaan onder:
a) „beschermde dienst”: elk van de volgende diensten,
voorzover deze tegen betaling en op basis van voorwaardelĳke toegang worden verricht:
— televisieomroep, zoals omschreven in artikel 1,
onder a), van Richtlĳn 89/552/EEG;
— radio-omroep: het uitzenden via de kabel of via de
ether, inbegrepen via satelliet, van voor ontvangst
door het publiek bestemde radioprogramma’s;
— diensten van de informatiemaatschappĳ in de zin
van artikel 1, punt 2, van Richtlĳn 98/34/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 22 juni
1998 betreffende een informatieprocedure op het
gebied van normen en technische voorschriften en
regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappĳ (1);
(1) PB L 204 van 21. 7. 1998, blz. 37. Richtlĳn gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 98/48/EG (PB L 217 van 5. 8. 1998, blz. 18).

a) het verrichten van beschermde of verbonden diensten
vanuit een andere lidstaat;
b) het vrĳe verkeer van uitrusting voor voorwaardelĳke
toegang.
Artikel 4
Inbreuken
De lidstaten verbieden op hun grondgebied de volgende
activiteiten:
a) het vervaardigen, invoeren, verspreiden, verkopen,
verhuren of in bezit hebben voor commerciële doeleinden van illegale uitrusting;
b) het installeren, onderhouden of vervangen voor
commerciële doeleinden van illegale uitrusting;
c) het gebruik maken van commerciële communicatie
om illegale uitrusting aan te prĳzen.
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Artikel 5

Artikel 7

Sancties en rechtsvorderingen

Rapportage

1. De sancties moeten doeltreffend, afschrikkend en
evenredig aan de mogelĳke gevolgen van de inbreuk zĳn.

Uiterlĳk drie jaar na de inwerkingtreding van deze
richtlĳn, en vervolgens om de twee jaar, dient de
Commissie bĳ het Europees Parlement, bĳ de Raad en bĳ
het Economisch en Sociaal Comité een verslag in over de
tenuitvoerlegging van deze richtlĳn, zo nodig vergezeld
van voorstellen, met name betreffende de definities van
artikel 2, voor de aanpassing daarvan in het licht van
technische en economische ontwikkelingen en van de
door de Commissie ingewonnen adviezen.

2. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat voor verrichters van beschermde
diensten wier belangen door een op zĳn grondgebied
gepleegde inbreuk als bedoeld in artikel 4 zĳn geschaad,
passende rechtsvorderingen openstaan, zodat zĳ bĳvoorbeeld schadevergoeding kunnen vorderen of om een rechterlĳk bevel of andere preventieve maatregelen kunnen
verzoeken en, in voorkomend geval, de verwĳdering van
de illegale uitrusting uit het commerciële circuit kunnen
vorderen.
Artikel 6
Uitvoering
1. Uiterlĳk op 28 mei 2000 doen de lidstaten de nodige
wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in werking
treden om aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de
Commissie daarvan onverwĳld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen vaststellen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwĳzing
worden vastgesteld door de lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van alle
bepalingen van nationaal recht mede die zĳ op het door
deze richtlĳn gecoördineerd gebied vaststellen.

Artikel 8
Inwerkingtreding
Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Artikel 9
Adressaten
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 20 november 1998.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter

J. M. GIL-ROBLES

E. HOSTASCH
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 23 november 1998
inzake wisselkoersaangelegenheden met betrekking tot de CFA-frank en de
Comoren-frank
(98/683/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 109, lid 3,

waarmee wordt beoogd de converteerbaarheid van
de CFA-frank en de Comoren-frank tegen de
Franse frank met een vaste pariteit te garanderen (3);
(5)

Overwegende dat de Franse frank met ingang van 1
januari 1999 door de euro zal worden vervangen;

(6)

Overwegende dat de converteerbaarheid van de
CFA-frank en de Comoren-frank wordt gegarandeerd door een budgettaire verplichting van de
Franse autoriteiten; dat de Franse autoriteiten
hebben verzekerd dat de overeenkomsten met de
UEMOA, de CEMAC en de Comoren geen
verstrekkende financiële gevolgen hebben voor
Frankrĳk;

(7)

Overwegende dat het onwaarschĳnlĳk is dat deze
overeenkomsten concrete gevolgen zullen hebben
voor het monetaire en wisselkoersbeleid van de
eurozone; dat het derhalve onwaarschĳnlĳk is dat

Gezien de aanbeveling van de Commissie,
Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (1),
(1)

Overwegende dat, overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over
de invoering van de euro (2) de munteenheid van
elke deelnemende lidstaat met ingang van 1 januri
1999 tegen de omrekeningskoers wordt vervangen
door de euro;

(2)

Overwegende dat de Gemeenschap met ingang van
die datum bevoegd is terzake van aangelegenheden
op monetair en wisselkoersgebied in de lidstaten
waar de euro wordt ingevoerd;

(3)

Overwegende dat de Raad moet beslissen over de
passende regelingen voor de onderhandelingen
over en de sluiting van overeenkomsten inzake
aangelegenheden betreffende het monetaire of
wisselkoersregime;

(4)

Overwegende dat Frankrĳk verschillende overeenkomsten heeft gesloten met de UEMOA (Economische en Monetaire Unie van West-Afrika), de
CEMAC (Economische en Monetaire Gemeenschap van Centraal-Afrika) en de Comoren,

(1) Advies uitgebracht op 23 september
verschenen in het Publicatieblad).
(2) PB L 139 van 11. 5. 1998, blz. 1.

1998

(nog

niet

(3) Convention de coopération monétaire du 23 novembre 1972
entre les États membres de la Banque des États de l’Afrique
centrale (BEAC) et la République française, zoals gewĳzigd;
Convention de compte d’opérations du 13 mars 1973 entre le
ministre de l’Économie et des Finances de la République
française et le président du conseil de l’administration de la
Banque des États de l’Afrique centrale, zoals gewĳzigd; Accord
de coopération du 4 décembre 1973 entre la République française et les Républiques membres de l’union monétaire ouestafricaine, zoals gewĳzigd; Convention de compte d’opérations
du 4 décembre 1973 entre le ministre de l’Économie et des
Finances de la République française et le président du conseil
des ministres de l’Union monétaire ouest-africaine, zoals
gewĳzigd; Accord de coopération monétaire du 23 novembre
1979 entre la République française et la République fédérale
islamique des Comores, zoals gewĳzigd; Convention de
compte d’opérations du 23 novembre 1979 entre le ministre
de l’Économie et des Finances de la République française et
le ministre des Finances, de l’Économie et du Plan de la
République fédérale des Comores, zoals gewĳzigd.
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deze overeenkomsten in hun huidige vorm en
stadium van tenuitvoerlegging, een belemmering
zullen vormen voor een soepele werking van de
Economische en Monetaire Unie; dat niets in deze
overeenkomsten kan worden opgevat als een
verplichting voor de Europese Centrale Bank of
nationale centrale banken om de converteerbaarheid van de CFA-frank en de Comoren-frank te
steunen; dat wĳzigingen van de bestaande overeenkomsten niet zullen leiden tot verplichtingen voor
de Europese Centrale Bank noch voor de nationale
centrale banken;
(8)

(9)

Overwegende dat Frankrĳk en de Afrikaanse
landen die partĳ zĳn bĳ de overeenkomsten, deze
overeenkomsten wensen voort te zetten nadat de
Franse frank door de euro is vervangen; dat het
dienstig is te bepalen dat Frankrĳk de huidige overeenkomsten mag voortzetten en dat Frankrĳk en
de Afrikaanse landen die de overeenkomsten
hebben ondertekend als enige verantwoordelĳk zĳn
voor de uitvoering ervan;
Overwegende dat het noodzakelĳk is dat de
Gemeenschap regelmatig wordt geïnformeerd over
de uitvoering en voorgenomen wĳzigingen van
deze overeenkomsten;

(10)

Overwegende dat wĳziging of uitvoering van
bestaande overeenkomsten het in artikel 3A, lid 2,
vervatte hoofddoel van het communautaire wisselkoersbeleid, zĳnde het handhaven van prĳsstabiliteit, onverlet laat;

(11)

Overwegende dat het noodzakelĳk is de bevoegde
communautaire instanties te raadplegen alvorens de
aard of het toepassingsgebied van de huidige overeenkomsten te wĳzigen; dat dit geldt met betrekking tot de deelneming aan de overeenkomsten en
het beginsel van vrĳe converteerbaarheid, met een
vaste pariteit, tussen de euro en de CFA-frank en
Comoren-frank, welke converteerbaarheid door een
budgettaire verplichting van het Franse ministerie
van Financiën wordt gegarandeerd;

(12)

(13)

L 320/59

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
Na de vervanging van de Franse frank door de euro mag
Frankrĳk de huidige overeenkomsten betreffende wisselkoersaangelegenheden met de UEMOA (Economische en
Monetaire Unie van West-Afrika), de CEMAC (Economische en Monetaire Gemeenschap van Centraal-Afrika) en
de Comoren voortzetten.
Artikel 2
Frankrĳk en de Afrikaanse landen die partĳ zĳn bĳ de
overeenkomsten blĳven als enige verantwoordelĳk voor
de uitvoering van deze overeenkomsten.
Artikel 3
De bevoegde Franse autoriteiten stellen de Commissie, de
Europese Centrale Bank en het Economisch en Financieel Comité regelmatig in kennis van de uitvoering van
de overeenkomsten. De Franse autoriteiten stellen het
Economisch en Financieel Comité vooraf in kennis van
eventuele wĳzigingen in de pariteit tussen de euro en de
CFA-frank of Comoren-frank.
Artikel 4
Frankrĳk kan onderhandelingen voeren en besluiten over
wĳzigingen in de huidige overeenkomsten in zoverre deze
wĳzigingen de aard of het toepassingsgebied van de overeenkomsten niet veranderen. Het deelt de Commissie en
het Economisch en Financieel Comité dergelĳke wĳzigingen van tevoren mee.
Artikel 5
Eventuele voornemens om de aard of het toepassingsgebied van deze overeenkomsten te wĳzigen worden door
Frankrĳk aan de Commissie, de Europese Centrale Bank
en het Economisch en Financieel Comité voorgelegd.
Voor dergelĳke voornemens is de goedkeuring van de
Raad vereist op basis van een aanbeveling van de
Commissie en na raadpleging van de Europese Centrale
Bank.
Artikel 6

Overwegende dat dit besluit geen precedent vormt
voor toekomstige regelingen voor het onderhandelen over en het sluiten van soortgelĳke overeenkomsten inzake monetaire en wisselkoersaangelegenheden tussen de Gemeenschap en andere staten
of internationale organisaties;

Deze beschikking is met ingang van 1 januari 1999 van
toepassing.

Overwegende dat de lidstaten, onverminderd de
communautaire bevoegdheid en communautaire
overeenkomsten in het kader van de economische
en monetaire unie, in internationale instanties
mogen onderhandelen over internationale overeenkomsten en deze mogen sluiten,

Gedaan te Brussel, 23 november 1998.

Artikel 7
Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Voor de Raad
De Voorzitter
R. EDLINGER
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 17 november 1998
tot vrijstelling van bepaalde rijwielonderdelen uit de Volksrepubliek China van de
bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad vastgestelde uitbreiding van het bij
Verordening (EEG) nr. 2474/93 ingestelde antidumpingrecht
(kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3529)
(98/684/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

A. VERZOEKEN OP GROND VAN ARTIKEL 3
VAN VERORDENING (EG) Nr. 88/97

(1)

Na de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr.
88/97 hebben een aantal rijwielassemblagebedrijven verzoeken ingediend om op grond van
artikel 3 van die verordening vrijstelling te
verkrijgen van het recht dat bij Verordening (EG)
nr. 71/97 op rijwielonderdelen was ingesteld als
uitbreiding van het antidumpingrecht op rijwielen
uit de Volksrepubliek China dat bij Verordening
(EEG) nr. 2474/93 was ingesteld (hierna „uitgebreid
antidumpingrecht” genoemd). De Commissie heeft
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen de lijst bekendgemaakt van de bedrijven
die een verzoek hebben ingediend (5) en waarvoor
de betaling van het uitgebreide antidumpingrecht
op de invoer van voor het vrije verkeer aangegeven
belangrijke rijwielonderdelen op grond van artikel
5, lid 1, van die verordening was geschorst.

(2)

De Commissie heeft bij de in de bijlage bij deze
beschikking genoemde bedrijven de nodige informatie aangevraagd en heeft deze ontvangen. Ze was
van oordeel dat de verzoeken van deze bedrijven
ontvankelijk waren op grond van artikel 4, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 88/97. De ontvangen
informatie werd onderzocht en zo nodig bij de
bedrijven geverifieerd.

(3)

Het is de Commissie ten slotte gebleken dat artikel
13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 niet van
toepassing is op de assemblagewerkzaamheden van
de hierboven bedoelde bedrijven die verzoeken

(5) PB
PB
PB
PB

C
C
C
C

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22
december 1995 betreffende beschermende maatregelen
tegen de invoer met dumping uit landen die geen lid zijn
van de Europese Gemeenschap (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 905/98 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van 10
januari 1997 tot uitbreiding van het definitieve antidumpingrecht, ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 op
rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, tot
bepaalde delen van rijwielen uit de Volksrepubliek China
en tot heffing van het uitgebreide recht op de rijwielonderdelen waarvan de invoer uit hoofde van Verordening
(EG) nr. 703/96 (3) is geregistreerd,
Gelet op Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie
van 20 januari 1997 tot goedkeuring van de vrijstelling
van de invoer van bepaalde delen van rijwielen, van
oorsprong uit de Volksrepubliek China, van de uitbreiding bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van het
bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde
antidumpingrecht (4), inzonderheid op artikel 7,
Na raadpleging van het Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
( 2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

56 van 6. 3. 1996, blz. 1.
128 van 30. 4. 1998, blz. 18.
16 van 18. 1. 1997, blz. 55.
17 van 21. 1. 1997, blz. 17.

45 van 13. 2. 1997, blz. 3,
112 van 10. 4. 1997, blz. 9,
378 van 13. 12. 1997, blz. 2, en
217 van 11. 7. 1998, blz. 2.

28. 11. 98

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

hadden ingediend. De waarde van alle onderdelen
uit de Volksrepubliek China die deze bedrijven bij
de assemblage gebruikten was namelijk lager dan
60 % van de totale waarde van de bij de assemblage
gebruikte onderdelen. Bovendien bedroeg de
waarde die sommige bedrijven aan de ingebrachte
onderdelen toevoegden meer dan 25 % van de
fabricagekosten van de afgewerkte rijwielen.
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grond van artikel 7 van die verordening van het
recht zijn vrijgesteld en van bedrijven waarvan de
verzoeken, op grond van artikel 3 van die verordening, worden onderzocht,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

(4)

Gezien het bovenstaande dienen de in de bijlage bij
deze beschikking genoemde bedrijven overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr.
88/97 van het uitgebreide antidumpingrecht te
worden vrijgesteld. De betrokkenen werden van
deze conclusie op de hoogte gebracht en in de
gelegenheid gesteld opmerkingen te maken.

(5)

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 88/97 dienen de in de bijlage bij deze
beschikking genoemde bedrijven vanaf de datum
van de ontvangst van hun verzoek van het uitgebreide antidumpingrecht te worden vrijgesteld en
moet hun douaneschuld uit hoofde van het uitgebreide antidumpingrecht vanaf die datum als niet
bestaande worden beschouwd.

De vrijstelling is van kracht vanaf de datum die in de
kolom „Datum van inwerkingtreding” voor elk afzonderlijk bedrijf is aangegeven.

B. KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN

Gedaan te Brussel, 17 november 1998.

(6)

Na de goedkeuring van deze beschikking wordt,
overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 88/97, in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen een bijgewerkte lijst bekendgemaakt van bedrijven die op

De in de bijlage bij deze beschikking genoemde bedrijven
worden hierbij vrijgesteld van de uitbreiding, bij Verordening (EG) nr. 71/97, van het bij Verordening (EEG) nr.
2474/93 ingestelde antidumpingrecht op de invoer van
rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, tot
bepaalde rijwielonderdelen uit de Volksrepubliek China.

Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten en tot de in
de bijlage genoemde bedrijven.

Voor de Commissie
Leon BRITTAN

Vice-Voorzitter
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BöLAGE
VAN HET RECHT VRIJGESTELDE BEDRIJVEN

Naam

Plaats

Land

Vrijstelling op
grond van
Verordening
(EG) nr. 88/97

Datum van
inwerkingtreding

Aanvullende
Tariccode

FIB srl

I-60032 Castelpiano

Italië

Artikel 5

18. 7. 1997

8327

Rabeneick GmbH

D-26135 Oldenburg

Duitsland

Artikel 5

6. 1. 1998

8489

Planet’Fun SA

F-17180 Périgny

Frankrijk

Artikel 5

12. 2. 1998

8767

Cyclopodilatiki SA

GR-54627 Thessaloniki

Griekenland

Artikel 5

9. 2. 1998

8768

Cicli Regina di Romagna snc

I-47023 Cesena (FO)

Italië

Artikel 5

27. 2. 1998

8005

Pending Systems GmbH

D-95679 Waldershof

Duitsland

Artikel 5

16. 3. 1998

8490

Thompson SA

B-7860 Lessines

België

Artikel 5

22. 4. 1998

8491

Lew Ways Ltd

UK-WS11 3NB Cannock

Verenigd Koninkrijk

Artikel 5

2. 6. 1998

8492

Aurora srl

I-Vittorio Veneto (TV)

Italië

Artikel 5

5. 6. 1998

8033

Olmo Giuseppe SpA

I-17015 Celle Ligure (SV)

Italië

Artikel 5

6. 7. 1998

8981

