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

VERORDENING (EG) Nr. 1215/1999 VAN DE RAAD
van 10 juni 1999
tot w¶ziging van Verordening nr. 19/65/EEG betreffende de toepassing van
artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen van overeenkomsten en onderling
afgestemde feitel¶ke gedragingen (*)
exclusieve leverings- en afnameverplichtingen zĳn
overeengekomen;

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 83,

(2)

Overwegende dat de Commissie op grond van
Verordening nr. 19/65/EEG met name Verordening (EEG) nr. 1983/83 van 22 juni 1983 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het
verdrag op groepen alleenverkoopovereenkomsten (6) en Verordening (EEG) nr. 1984/83 van 22
juni 1983 betreffende de toepassing van artikel 81,
lid 3, van het Verdrag op groepen exclusieve afnameovereenkomsten (7), alsmede Verordening (EEG)
nr. 4087/88 van 30 november 1988 inzake de
toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op
groepen franchiseovereenkomsten (8) („vrĳstellingsverordeningen”) heeft vastgesteld;

(3)

Overwegende dat de Commissie op 22 januari 1997
een groenboek betreffende verticale afspraken in
het EG-concurrentiebeleid heeft gepubliceerd, dat
een brede openbare discussie op gang heeft
gebracht over de toepassing van artikel 81, leden 1
en 3, van het Verdrag op verticale overeenkomsten
of onderling afgestemde feitelĳke gedragingen;

(4)

Overwegende dat uit de opmerkingen die de
lidstaten, het Europees Parlement, het Economisch
en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en
de belanghebbende kringen na het verschĳnen van
het bovengenoemde groenboek hebben gemaakt,
in het algemeen de wens naar voren komt dat het
communautaire mededingingsbeleid inzake verticale overeenkomsten wordt herzien; dat zulks een
wĳziging van de bovengenoemde groepsvrĳstellingsverordeningen impliceert;

Gezien het voorstel van de Commissie ( ),
1

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal
Comité (3),
(1)

Overwegende dat de Raad bĳ Verordening nr. 19/
65/EEG (4) de Commissie heeft gemachtigd om,
onverminderd de toepassing van Verordening nr.
17 van de Raad van 6 februari 1962, Eerste verordening over de toepassing van de artikelen 81 en 82
van het Verdrag (5), en overeenkomstig artikel 81,
lid 3, van het Verdrag, verordeningen vast te stellen
waarbĳ artikel 81, lid 1, buiten toepassing wordt
verklaard voor bepaalde groepen overeenkomsten,
met name voor groepen overeenkomsten waaraan
slechts twee ondernemingen deelnemen en waarbĳ
de ene partĳ zich jegens de andere verplicht
bepaalde producten met het oog op wederverkoop
slechts bĳ haar binnen een overeengekomen
gedeelte van het grondgebied van de gemeenschappelĳke markt te leveren, of waarbĳ de ene partĳ
zich jegens de andere verplicht bepaalde producten
met het oog op wederverkoop slechts bĳ haar te
betrekken, of waarbĳ tussen de twee ondernemingen met het oog op wederverkoop dergelĳke

(*) NB: De titel van Verordening nr. 19/65/EEG is aangepast in
verband met de hernummering van de artikelen van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap overeenkomstig artikel 12 van het Verdrag van Amsterdam;
aanvankelĳk ging het om artikel 85, lid 3, van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap.
1
( ) PB C 365 van 26.11.1998, blz. 27.
(2) Advies uitgebracht op 15 april 1999 (nog niet bekendgemaakt
in het Publicatieblad).
(3) PB C 116 van 28.4.1999.
(4) PB 36 van 6.3.1965, blz. 533/65. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ de Akte van Toetreding van 1994.
(5) PB 13 van 21.2.1962, blz. 204/62. Verordening laatstelĳk
gewĳzigd bĳ de Akte van Toetreding van 1994.

(6) PB L 173 van 30.6.1983, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1582/97 (PB L 214 van
6.8.1997, blz. 27).
(7) PB L 173 van 30.6.1983, blz. 5. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1582/97.
(8) PB L 359 van 28.12.1988, blz. 46. Verordening laatstelĳk
gewĳzigd bĳ de Akte van Toetreding van 1994.
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Overwegende dat een dergelĳke aanpassing aan een
tweeledig vereiste moet voldoen, namelĳk een
doeltreffende bescherming van de concurrentie
waarborgen en een toereikend niveau van rechtszekerheid voor de ondernemingen bieden; dat bĳ het
nastreven van die doelstellingen rekening moet
worden gehouden met de noodzaak de administratieve controle en het regelgevingskader in de mate
van het mogelĳke te vereenvoudigen; dat bĳ
eenzelfde graad van marktbeheersing verticale
beperkingen over het algemeen als minder schadelĳk voor de mededinging worden beschouwd dan
horizontale beperkingen;

(6)

Overwegende dat in de bovengenoemde vrĳstellingsverordeningen niet alleen wordt bepaald op
welke groepen overeenkomsten zĳ van toepassing
zĳn en welke beperkingen of clausules niet in de
overeenkomsten mogen voorkomen, maar dat zĳ
tevens een opsomming van vrĳgestelde clausules
bevatten; dat een dergelĳke wettelĳke regeling van
de contractuele betrekkingen over het algemeen als
te star wordt aangevoeld in een economische
context waarin structuren en distributietechnieken
snel ontwikkelen;

(7)

Overwegende dat genoemde vrĳstellingsverordeningen uitsluitend betrekking hebben op groepen
bilaterale, exclusieve overeenkomsten die met het
oog op de wederverkoop zĳn gesloten en die ofwel
de alleenverkoop en/of exclusieve afname van
goederen betreffen, dan wel in verband met de
verwerving of het gebruik van intellectuele-eigendomsrechten opgelegde beperkingen behelzen; dat
van de werkingssfeer van deze verordeningen onder
meer zĳn uitgesloten verticale overeenkomsten
tussen meer dan twee ondernemingen, selectieve
distributieovereenkomsten, overeenkomsten betreffende diensten en overeenkomsten betreffende de
levering en/of aankoop van voor verwerking of
opneming bestemde producten of diensten; dat
bĳgevolg een aanzienlĳk aantal verticale overeenkomsten pas nadat zĳ afzonderlĳk door de
Commissie onderzocht zĳn, voor vrĳstelling krachtens artikel 81, lid 3, van het Verdrag in aanmerking kan komen, hetgeen de rechtszekerheid voor
de betrokken ondernemingen kan beperken en de
administratieve controle onnodig kan verzwaren;

(8)

Overwegende dat uit de discussie die op de publicatie van het eerdergenoemde groenboek is
gevolgd, bovendien is gebleken dat bĳ de bepaling
van de toepassingsvoorwaarden van artikel 81,
leden 1 en 3, naar behoren rekening moet worden
gehouden met de economische gevolgen van verticale afspraken; dat bĳ het hanteren van economische criteria die de reikwĳdte van een groepsvrĳstelling beperken wegens de concurrentiebelemmerende gevolgen die een overeenkomst kan hebben,
de positie van de betrokken onderneming op de
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markt in kwestie in aanmerking moet worden
genomen;

(9)

Overwegende dat de Commissie derhalve gemachtigd moet worden de geldende regelgeving te
vervangen door een regeling die eenvoudiger,
soepeler en doelgerichter is en die alle soorten
verticale overeenkomsten kan bestrĳken; dat een
dergelĳke uitbreiding van de werkingssfeer van de
voor die overeenkomsten geldende vrĳstellingsverordening met name gepaard moet gaan met de
invoering van criteria, zoals marktaandeeldrempels,
om te bepalen onder welke omstandigheden de
vrĳstellingsverordening, gelet op de mogelĳke
economische gevolgen van de overeenkomsten,
buiten toepassing wordt verklaard; dat bĳ de vaststelling van zulke marktaandeeldrempels rekening
moet worden gehouden met de marktpositie van de
betrokken onderneming; dat bepaalde strenge
concurrentiebelemmerende verticale afspraken,
zoals minimumprĳzen en vaste verkoopprĳzen, en
bepaalde soorten territoriale bescherming, van de
toepassing van de verordening moeten worden
uitgesloten, ongeacht het marktaandeel van de
betrokken onderneming;

(10)

Overwegende dat de krachtens Verordening nr. 19/
65/EEG aan de Commissie toegekende bevoegdheden haar niet de mogelĳkheid bieden over te
gaan tot een aanpassing van de thans geldende
regels waardoor alle soorten verticale overeenkomsten bestreken zouden worden; dat het bĳgevolg
noodzakelĳk is de reikwĳdte van artikel 1, lid 1,
onder a), en lid 2, onder b), van genoemde verordening te verruimen zodat daardoor worden bestreken
alle onder artikel 81, lid 1, van het Verdrag vallende
overeenkomsten, gesloten tussen twee of meer
ondernemingen die met het oog op de toepassing
van de overeenkomst elk op een verschillend
niveau van de productie- of de distributieketen
werkzaam zĳn, betreffende de voorwaarden waaronder de partĳen bepaalde goederen en/of diensten
mogen kopen, verkopen of wederverkopen („verticale afspraken”), met inbegrip van alleenverkoopovereenkomsten, exclusieve afnameovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, selectieve distributieovereenkomsten en combinaties daarvan, en
bepaalde niet-wederkerige verticale overeenkomsten tussen concurrerende ondernemingen, alsook
verticale overeenkomsten tussen een vereniging van
kleine of middelgrote detailhandelaren en haar
leden of tussen een dergelĳke vereniging en haar
leveranciers;

(11)

Overwegende dat de bovengenoemde vrĳstellingsverordeningen overeenkomstig artikel 7 van Verordening nr. 19/65/EEG aan de Commissie de
bevoegdheid toekennen om het voordeel van de
toepassing van deze vrĳstellingsverordeningen te
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ontzeggen wanneer een overeenkomst of een
netwerk van gelĳksoortige overeenkomsten in een
bepaald geval gevolgen heeft die onverenigbaar zĳn
met de voorwaarden van artikel 81, lid 3; dat het,
met het oog op een doeltreffend toezicht op de
markten en een grotere decentralisatie bĳ de
toepassing van de communautaire mededingingsregels, wenselĳk is te bepalen dat, wanneer de
gevolgen van een dergelĳke overeenkomst zich
voordoen op het grondgebied van een lidstaat, of
een deel daarvan, dat alle kenmerken van een
afzonderlĳke markt vertoont, de bevoegde autoriteit
van die lidstaat voor dat grondgebied het voordeel
van de groepsvrĳstelling kan ontzeggen door een
beschikking vast te stellen die ertoe strekt de
bedoelde gevolgen uit te schakelen; dat het
derhalve noodzakelĳk is artikel 7 van Verordening
nr. 19/65/EEG aan te vullen en te vermelden onder
welke omstandigheden de bevoegde autoriteiten
van de lidstaten het voordeel van de toepassing van
de groepsvrĳstellingsverordening kunnen ontzeggen;
(12)

Overwegende dat, om een doeltreffend toezicht te
garanderen op de gevolgen van de aanwezigheid
van parallelle netwerken van gelĳksoortige overeenkomsten op een bepaalde markt, bĳ een groepsvrĳstellingsverordening de voorwaarden kunnen
worden vastgesteld waaronder deze netwerken van
overeenkomsten bĳ verordening van de toepassing
van de groepsvrĳstellingsverordening kunnen
worden uitgesloten; dat deze voorwaarden kunnen
worden gebaseerd op criteria zoals de marktdekkingsgraad van deze netwerken van overeenkomsten; dat de Commissie bĳgevolg bevoegd moet
zĳn om bĳ verordening vast te stellen dat, op een
gegeven markt, de betreffende overeenkomsten aan
de bovenbedoelde voorwaarden voldoen; dat in een
dergelĳk geval de Commissie een aanpassingsperiode van minimaal zes maanden moet vaststellen,
na afloop waarvan de groepsvrĳstelling op die
markt niet langer op de desbetreffende overeenkomsten van toepassing zal zĳn; dat de verordening
waarbĳ de groepsvrĳstellingsverordening voor de
betrokken overeenkomsten op een bepaalde markt
buiten toepassing verklaard wordt, tot gevolg heeft
dat artikel 81 van het Verdrag door middel van
onderzoeken per geval wordt toegepast; dat de
Commissie het Adviescomité zal raadplegen
alvorens die verordening vast te stellen en, op
verzoek van een lidstaat, ook alvorens de ontwerpverordening bekend te maken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening nr. 19/65/EEG wordt als volgt gewĳzigd:
1. artikel 1 wordt als volgt gewĳzigd:
a) lid 1 wordt vervangen door:

L 148/3

„1.
Onverminderd de toepassing van Verordening nr. 17 kan de Commissie bĳ verordening overeenkomstig artikel 81, lid 3, van het Verdag
verklaren dat artikel 81, lid 1, niet van toepassing is
op:
a) groepen overeenkomsten, gesloten tussen twee
of meer ondernemingen die met het oog op de
toepassing van de overeenkomst elk op een
verschillend niveau van de productie- of de
distributieketen werkzaam zĳn, betreffende de
voorwaarden waaronder de partĳen bepaalde
goederen of diensten mogen kopen, verkopen of
wederverkopen,
b) groepen overeenkomsten waaraan slechts twee
ondernemingen deelnemen en die beperkingen
meebrengen welke zĳn opgelegd in verband met
de verkrĳging of het gebruik van rechten van
industriële eigendom  met name van
octrooien, gebruiksmodellen, siertekeningen en
-modellen, of merken  of in verband met de
rechten die voortvloeien uit overeenkomsten
houdende de overdracht of het in gebruik geven
van productiemethoden of van kennis met
betrekking tot het gebruik of de toepassing van
bedrĳfstechnische vaardigheden.”;
b) in lid 2, onder b), worden de woorden „de bepalingen die in de overeenkomsten moeten voorkomen of” geschrapt;
c) lid 3 wordt vervangen door:
„3.
De leden 1 en 2 zĳn van overeenkomstige
toepassing op de groepen onderling afgestemde
feitelĳke gedragingen.”;
2. het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 1 bis
Een krachtens artikel 1 vastgestelde verordening kan
de voorwaarden bepalen die kunnen leiden tot uitsluiting van de toepassing van die verordening van
bepaalde parallelle netwerken van gelĳksoortige overeenkomsten of van gelĳksoortige onderling afgestemde
feitelĳke gedragingen die op een welbepaalde markt
gelden; wanneer deze voorwaarden vervuld zĳn, kan de
Commissie een verordening vaststellen waarbĳ dat
wordt geconstateerd en een aanpassingsperiode vaststellen na afloop waarvan de krachtens artikel 1 vastgestelde verordening op die markt niet langer op deze
overeenkomsten of onderling afgestemde feitelĳke
gedragingen van toepassing is; een dergelĳke periode
mag niet korter zĳn dan zes maanden.”;
3. de tekst van artikel 6, lid 1, wordt vervangen door:
„1.
De Commissie raadpleegt het Adviescomité voor
mededingingsregelingen en economische machtsposities:

L 148/4
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a) in het geval van een verordening op grond van
artikel 1, voordat een ontwerp-verordening bekendgemaakt wordt en voordat een verordening vastgesteld wordt;
b) in het geval van een verordening op grond van
artikel 1 bis, voordat een ontwerp-verordening
bekendgemaakt wordt indien een lidstaat daarom
vraagt, en voordat een verordening vastgesteld
wordt.”;
4. in artikel 7 wordt het bestaande lid genummerd tot lid
1 en wordt het volgende lid toegevoegd:
„2.
Wanneer in een bepaald geval de overeenkomsten of onderling afgestemde feitelĳke gedragingen die
onder een krachtens artikel 1 vastgestelde verordening

15. 6. 1999

vallen, op het grondgebied van een lidstaat, of op een
deel daarvan, dat alle kenmerken van een afzonderlĳke
markt vertoont, bepaalde gevolgen hebben die onverenigbaar zĳn met de voorwaarden van artikel 81, lid 3,
van het Verdrag, kan de bevoegde autoriteit van die
lidstaat, op eigen initiatief of op verzoek van de
Commissie of van natuurlĳke, of rechtspersonen die
aantonen daarbĳ een rechtmatig belang te hebben, het
voordeel van de toepassing van deze verordening
ontzeggen.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 10 juni 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
K.-H. FUNKE

15. 6. 1999
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VERORDENING (EG) Nr. 1216/1999 VAN DE RAAD
van 10 juni 1999
tot w¶ziging van Verordening nr. 17: Eerste verordening over de toepassing van
de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (*)
Comité, het Comité van de Regio’s en de belanghebbende kringen in dit verband hebben gemaakt,
in het algemeen de wens naar voren komt dat het
communautaire mededingingsbeleid terzake wordt
herzien;

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 83,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal
Comité (3),
(1)

Overwegende dat Verordening nr. 17 (4) in artikel 4,
lid 2, voor een aantal overeenkomsten, besluiten en
onderling afgestemde feitelĳke gedragingen voorziet in dispensatie van de bĳ artikel 4, lid 1, ingestelde verplichting tot aanmelding voorafgaand aan
vrĳstelling;

(2)

Overwegende dat deze dispensatie met name geldt
voor de overeenkomsten, besluiten en onderling
afgestemde feitelĳke gedragingen waaraan slechts
ondernemingen uit één lidstaat deelnemen en die
geen betrekking hebben op de invoer of uitvoer
tussen lidstaten, of voor overeenkomsten waarbĳ
niet meer dan twee ondernemingen partĳ zĳn en
die uitsluitend tot gevolg hebben dat de vrĳheid
van de ene partĳ tot het vaststellen van de prĳzen
en andere voorwaarden bĳ de wederverkoop van
goederen welke zĳ van de andere partĳ betrokken
heeft, wordt beperkt; dat deze dispensatie derhalve
niet geldt voor de meeste onder artikel 81, lid 1,
van het Verdrag vallende overeenkomsten, gesloten
tussen twee of meer ondernemingen die met het
oog op de toepassing van de overeenkomst elk op
een verschillend niveau van de productie- of de
distributieketen werkzaam zĳn, betreffende de
voorwaarden waaronder de partĳen bepaalde
goederen of diensten mogen kopen, verkopen of
wederverkopen („verticale afspraken”);

(3)

Overwegende dat de Commissie op 22 januari 1997
een groenboek over verticale afspraken in het
concurrentiebeleid van de Europese Unie heeft
gepubliceerd, dat een brede openbare discussie over
de toepassing van artikel 81, leden 1 en 3, van het
Verdrag op verticale overeenkomsten heeft voortgebracht; dat uit de opmerkingen die de lidstaten, het
Europees Parlement, het Economisch en Sociaal

(*) NB: De titel van Verordening nr. 17 is aangepast in verband
met de hernummering van de artikelen van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap overeenkomstig
artikel 12 van het Verdrag van Amsterdam; aanvankelĳk ging
het om de artikelen 85 en 86 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap.
(1) PB C 365 van 26.11.1998, blz. 30.
(2) Advies uitgebracht op 15 april 1999 (nog niet bekendgemaakt
in het Publicatieblad).
(3) PB C 116 van 28.4.1999.
(4) PB 13 van 21.2.1962, blz. 204/62. Verordening laatstelĳk
gewĳzigd bĳ de Akte van Toetreding van 1994.

(4)

Overwegende dat een dergelĳke hervorming aan
een tweeledige vereiste moet voldoen, namelĳk een
doeltreffende bescherming van de concurrentie
waarborgen en de ondernemingen een toereikend
niveau van rechtszekerheid bieden; dat de
Commissie met het oog op het bereiken van die
doelstellingen door de Raad gemachtigd is om bĳ
verordening en overeenkomstig artikel 81, lid 3,
van het Verdrag, artikel 81, lid 1, buiten toepassing
te verklaren voor groepen verticale overeenkomsten;

(5)

Overwegende dat bĳ een hervorming van de reglementering inzake verticale afspraken bovendien
rekening moet worden gehouden met de noodzaak
de administratieve controle te vereenvoudigen,
hetgeen zou leiden tot een vermindering van het
aantal aanmeldingen van verticale overeenkomsten;
dat er een geringere stimulans moet zĳn om verticale afspraken die in overeenstemming zĳn met het
beleid van de Commissie en de jurisprudentie van
het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste
aanleg, aan te melden; dat de Commissie met het
oog daarop gemachtigd moet worden om individuele vrĳstellingen voor onder artikel 81, lid 1, van
het Verdrag vallende verticale overeenkomsten te
verlenen vanaf de datum waarop ze gesloten zĳn;

(6)

Overwegende dat de verplichting van aanmelding
voorafgaande aan vrĳstelling een onnodige administratieve last oplegt aan ondernemingen die aan
verticale overeenkomsten deelnemen;

(7)

Overwegende dat de in artikel 4, lid 2, van Verordening nr. 17 bedoelde overeenkomsten van de
verplichting tot aan de vrĳstelling voorafgaande
aanmelding worden ontheven; dat deze dispensatie
ten doel heeft het aantal aanmeldingen te
beperken, hetgeen de Commissie in staat stelt zich
te concentreren op het toezicht op de beperkende
overeenkomsten die voor de concurrentie het schadelĳkst zĳn; dat een zodanige wĳziging derhalve
niet impliceert dat er in het toezicht dat de
Commissie krachtens artikel 81, lid 1, dient uit te
oefenen, een verslapping optreedt;
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Overwegende dat de werkingssfeer van artikel 4, lid
2, van Verordening nr. 17 daarom verruimd moet
worden en dat alle verticale overeenkomsten
moeten worden ontheven van de verplichting tot
aan vrĳstelling voorafgaande aanmelding,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In artikel 4, lid 2, van Verordening nr. 17 wordt punt 2
vervangen door:
„2. a) deze overeenkomsten of onderling afgestemde
feitelĳke gedragingen worden aangegaan door twee
of meer ondernemingen die met het oog op de
toepassing van de overeenkomst elk op een
verschillend niveau van de productie- of de distributieketen werkzaam zĳn en betrekking hebben
op de voorwaarden waaronder de partĳen bepaalde

15. 6. 1999

goederen of diensten mogen kopen, verkopen of
wederverkopen;
b) bĳ deze overeenkomsten slechts twee ondernemingen partĳ zĳn en deze overeenkomsten uitsluitend tot gevolg hebben dat aan de verkrĳger of
gebruiker van industriële-eigendomsrechten, met
name van octrooien, gebruiksmodellen, siertekeningen en -modellen, of merken, of aan degene die
rechten ontleent aan overeenkomsten houdende
overdracht of het in gebruik geven van productiemethoden of van kennis met betrekking tot het
gebruik of de toepassing van bedrĳfstechnische
vaardigheden, in de uitoefening van deze rechten
beperkingen worden opgelegd.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 10 juni 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
K.-H. FUNKE
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VERORDENING (EG) Nr. 1217/1999 VAN DE COMMISSIE
van 14 juni 1999
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,
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 15 juni 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 juni 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 198 van 15.7.1998, blz. 4.
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BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 14 juni 1999 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerpr¶zen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

052
999
052
628
999
052
999
382
388
528
999
388
400
508
512
524
528
804
999
052
064
068
400
616
999
624
999

60,4
60,4
83,6
125,4
104,5
62,1
62,1
48,9
51,4
50,4
50,2
76,4
62,8
80,6
84,4
71,0
58,4
98,6
76,0
223,3
190,7
139,9
202,8
153,1
182,0
249,2
249,2

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 20 95

0809 40 05

(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. 1218/1999 VAN DE COMMISSIE
van 14 juni 1999
tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van
23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 861/1999 (2),
inzonderheid op artikel 9,
(1)
Overwegende dat, om de uniforme toepassing te
waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur
die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is
gevoegd, bepalingen dienen te worden vastgesteld
voor de indeling van de in bijlage bij de onderhavige verordening opgenomen goederen;
(2)
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2658/
87 de algemene regels voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur zijn vastgesteld; dat
deze regels ook van toepassing zijn op iedere
andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of
met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld
voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer;
(3)
Overwegende dat, met toepassing van genoemde
algemene regels, de in kolom 1 van de tabel opgenomen in de bijlage bij deze verordening
omschreven goederen dienen te worden ingedeeld
onder de daarmee corresponderende GN-codes
vermeld in kolom 2, op grond van de motiveringen
opgenomen in kolom 3;
(4)
Overwegende dat het wenselijk is dat, onder voorbehoud van de in de Gemeenschap van kracht
zijnde maatregelen inzake dubbele controle en
communautair toezicht, vooraf en achteraf, op de
invoer van textielproducten in de Gemeenschap,
door de rechthebbende op bindende tariefinlichtingen betreffende de indeling van goederen in de

gecombineerde nomenclatuur, verstrekt door de
douaneautoriteiten van de lidstaten, die niet langer
meer in overeenstemming zijn met deze verordening, verder een beroep kan worden gedaan involge
de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12
oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek (3) gedurende een periode van
60 dagen;
(5)

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het
advies van de Afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De goederen omschreven in kolom 1 van de in de bijlage
opgenomen tabel worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de corresponderende GN-codes
vermeld in kolom 2 van voornoemde tabel.
Artikel 2
Onder voorbehoud van de in de Gemeenschap van kracht
zijnde maatregelen inzake dubbele controle en communautair toezicht, vooraf en achteraf, op de invoer van
textielproducten in de Gemeenschap, kan door de rechthebbende op bindende tariefinlichtingen betreffende de
indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur, verstrekt door de douaneautoriteiten van de lidstaten,
die niet in overeenstemming zijn met deze verordening,
verder een beroep worden gedaan ingevolge artikel 12, lid
6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 gedurende een
periode van 60 dagen.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de eenentwintigste
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, 14 juni 1999.
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie

(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
(2) PB L 108 van 27.4.1999, blz. 11.

(3) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.
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BöLAGE

Omschrĳving van de goederen

Indeling
(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1. Tuinpaviljoen (afmetingen 3 m × 3 m), bestaande uit
een verhemelte van weefsel vervaardigd van strippen van
polyethyleen met een breedte van minder dan 5 mm,
aan beide zĳden bedekt met een laag kunststof die met
het blote oog kan worden waargenomen. Dit artikel
wordt aangeboden met metalen staanders die het raamwerk moeten vormen en spanners waarmee het kan
worden vastgezet aan de grond

3926 90 91

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels
1, 3 b) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur, aantekening 2, onder a), op hoofdstuk 59,
alsmede de tekst van de GN-codes 3926, 3926 90 en
3926 90 91

2. Kledingstuk van brei- of haakwerk (100 % katoen),
lichtgewicht en ruim vallend, met over het hele kledingstuk opgedrukte siermotieven, reikend tot halverwege de
dĳ (totale lengte 90 cm). Het kledingstuk heeft een
ronde halsopening met een boord van opgestikt brei- of
haakwerk, korte mouwen, een zoom aan het uiteinde
van de mouwen en aan de onderzĳde, en is aan de
onderzĳde voorzien van zĳsplitten van ongeveer 10 cm

6104 42 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1
en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 6104 en 6104 42 00.
Zie eveneens de GN-toelichtingen op de onderverdelingen
6104 41 00 t/m 6104 49 00.
De indeling als nachthemd is uitgesloten omdat het betreffende kledingstuk, op grond van zĳn objectieve kenmerken,
zowel in bed als op andere plaatsen kan worden gedragen
en derhalve niet ervoor bestemd is om uitsluitend of hoofdzakelĳk als nachthemd te worden gedragen.

(Jurk)
(Zie foto nr. 580) (*)

Vanwege zĳn lengte kan dit kledingstuk niet worden ingedeeld onder post 6109
3. Kledingstuk van brei- of haakwerk (100 % katoen),
lichtgewicht en ruim vallend, met over het hele kledingstuk opgedrukte siermotieven, reikend tot onder de
knieën (totale lengte 120 cm), zonder mouwen. Het
kledingstuk heeft een ruime en ronde halsopening met
een boord van opgestikt brei- of haakwerk. Aan de
onderzĳde is het kledingstuk gezoomd en heeft het
zĳsplitten van ongeveer 22 cm

6104 42 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1
en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 6104 en 6104 42 00.
Zie eveneens de GN-toelichtingen op de onderverdelingen
6104 41 00 t/m 6104 49 00.
De indeling als nachthemd is uitgesloten omdat het betreffende kledingstuk, op grond van zĳn objectieve kenmerken,
zowel in bed als op andere plaatsen kan worden gedragen
en derhalve niet bestemd is om uitsluitend of hoofdzakelĳk
als nachthemd te worden gedragen.

(Jurk)
(Zie foto nr. 581) (*)

Vanwege zĳn lengte kan dit kledingstuk niet worden ingedeeld onder post 6109
4. Kledingstuk van effen gekleurd weefsel (100 % polyamide) met een dikte van 0,1 mm op het binnenoppervlak bestreken met kunststof zonder celstructuur (polyurethaan), met een gewatteerde voering.
Het kledingstuk heeft een dubbele kraag waarvan er één
is gemaakt van een geruwd breiwerk, een volledige
opening aan de voorzĳde voorzien van een drukknoopsluiting die links over rechts wordt gesloten.
Het heeft lange mouwen met treksluitingen aan de
uiteinden en twee steekzakken ter hoogte van het
middel.
Het kledingstuk reikt tot aan de heup (totale lengte 75
cm) en heeft een voorziening om het kledingstuk
nauwer te doen aansluiten aan de onderzĳde
(Op een anorak gelĳkend kledingstuk)
(Zie foto nr. 583) (*)

6201 93 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1
en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2, onder a), punt 1, op hoofdstuk 59,
aantekening 8 op hoofdstuk 62, alsmede de tekst van de
GN-codes 6201 en 6201 93 00.
Het kledingstuk is vervaardigd van een weefsel waarvan de
deklaag niet met het blote oog kan worden waargenomen
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Omschrĳving van de goederen

Indeling
(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

5. Geweven kledingstuk, tweekleurig, van synthetische
vezels (100 % nylon), zonder mouwen, ervoor bestemd
om het bovenlichaam te bedekken, reikend tot aan de
heup. Het heeft een V-hals, een volledige opening aan
de voorzĳde, voorzien van een treksluiting en is aan de
onderzĳde nauwsluitend door middel van een elastische
band.

6211 43 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1
en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 8 op hoofdstuk 62, alsmede de tekst van
de GN-codes 6211, 6211 43 en 6211 43 90.
Zie eveneens de GS-toelichtingen op post 6211.
Het kledingstuk kan op grond van zĳn objectieve
kenmerken niet worden aangemerkt als een zwemvest van
post 6307

De onderzĳden van de wĳde armsgaten zĳn gedeeltelĳk
voorzien van een elastische band. Het heeft een
buitenzak met een klittenbandsluiting, lusjes en een
verstelbare ceintuur van textiel met een sluitbeugel.
Dit kledingstuk is volledig gevoerd. In de twee voorpanden en in het achterpand zĳn panelen van kunststof
met celstructuur ingevoegd
(Ander kledingstuk)
(Zie foto nr. 582) (*)
6. Tuinpaviljoen (afmetingen 3 m × 3 m), bestaande uit
een verhemelte van dit weefsel (100 % katoen). Dit
artikel wordt aangeboden met metalen staanders die het
raamwerk moeten vormen en spanners waarmee het kan
worden vastgezet aan de grond
Het weefsel vormt het dak van het artikel en bedekt de
vier staanders
(Zie foto nr. 588) (*)

6306 91 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels
1, 3 b) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur, aantekening 1 op hoofdstuk 63, alsmede de
tekst van de GN-codes 6306 en 6306 91 00.
Aangezien dit artikel aan de vier zĳkanten open is, kan het
niet worden aangemerkt als een tent
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(*) De foto’s dienen enkel ter illustratie.
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VERORDENING (EG) Nr. 1219/1999 VAN DE COMMISSIE
van 14 juni 1999
inzake de levering van witte suiker als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van
27 juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het
beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter
ondersteuning van de voedselzekerheid (1), en met name
op artikel 24, lid 1, onder b),
(1)

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;

(2)

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

(3)

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 van als

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

Artikel 1
In het kader van de communautaire voedselhulp wordt in
de Gemeenschap witte suiker beschikbaar gesteld voor
levering aan de in de bĳlage vermelde begunstigden met
inachtneming van Verordening (EG) nr. 2519/97 en de in
de bĳlage vermelde voorwaarden.
De inschrĳver wordt geacht kennis te hebben genomen
van alle geldende algemene en bĳzondere voorwaarden.
Elk ander in zĳn offerte gemaakt beding of voorbehoud is
nietig.
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, 14 juni 1999.
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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BöLAGE
PARTĲEN A, B, C, D en E
1. Actie nr.: 160/98 (A), 161/98 (B), 162/98 (C), 163/98 (D) en 164/98 (E)
2. Begunstigde (2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman (Jordan)
telex: 21170 UNRWA JC; telefax: (962-6) 86 41 27
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: UNRWA Field Supply and Transport Officer
A + E: PO Box 19149, Jerusalem, Israël (tel: (972-2) 589 05 55; telex: 26194 UNRWA IL; telefax:
581 65 64)
B: PO Box 947, Beirut, Libanon (tel.: (961-1) 840 460-9, telefax: 603 683)
C: PO Box 4313, Damascus, Syrië (tel.: (963-11) 613 30 35; telex: 412006 UNRWA SY; telefax: 613 30 47)
D: PO Box 484, Amman, Jordan (tel.: (962-6) 74 19 14/77 22 26; telex: 23402 UNRWA JFO JO; telefax:
74 63 61)
4. Land van bestemming: A en E: Israël (A: Gaza; E: West Bank); B: Libanon; C: Syrië; D: Jordanië
5. Beschikbaar te stellen product: witte suiker
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 1 720
7. Aantal part¶en: 5 (A: 660 ton; B: 260 ton; C: 180 ton; D: 400 ton; E: 220 ton)
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5) (9) (10): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (V.A.1)
9. Verpakking (7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (11.2.A.1b), 2.b) en B.4)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (V.A.3)
 Voor het merken te gebruiken taal: Engels
 Bĳkomende opschriften: „NOT FOR SALE”
11. W¶ze van beschikbaarstelling van het product: in de Gemeenschap geproduceerde suiker in de zin
van artikel 24, lid 1 bis, zesde alinea, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad: A- of B-suiker
(onder a) of b))
12. Voorgeschreven leveringsstadium (8) (11): A, C, E: franco loshaven  containerterminal; B en D: franco
bestemming.
13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven
14. a) Laadhaven: 
b) Laadadres: 
15. Loshaven: A, E: Ashdod; C: Lattakia
16. Plaats van bestemming: UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (D)
 doorgangshaven of transitpakhuis: 
 vervoerroute over land: 
17. Leveringsterm¶n of uiterste leveringsterm¶n in het voorgeschreven stadium:
 eerste termĳn: A, B, C en E: 15.8.1999; D: 22.8.1999
 tweede termĳn: A, B, C en E: 29.8.1999; D: 4.9.1999
18. Leveringsterm¶n of uiterste leveringsterm¶n in het alternatieve stadium:
 eerste termĳn: 19.7  1.8.1999
 tweede termĳn: 2  15.8.1999
19. Uiterste term¶n voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse t¶d):
 eerste termĳn: 29.6.1999
 tweede termĳn: 13.7.1999
20. Bedrag van de inschr¶vingszekerheid: 15 EUR/ton
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschr¶vingszekerheden (1): Afdeling Voedselhulp,
ter attentie van de heer Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel
Alleen op nummer: telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04
22. Uitvoerrestitutie (4): periodieke restitutie van toepassing op witte suiker op 4.6.1999, vastgesteld bĳ
Verordening (EG) nr. 1160/1999 van de Commissie (PB L 140 van 3.6.1999, blz. 14)
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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 een gezondheidscertificaat voor.
(6) In afwĳking van PB C 114 van 29 april 1991 wordt de tekst van punt V.A.3.c) als volgt gelezen: „de
vermelding „Europese Gemeenschap””.
(7) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van
dezelfde kwaliteit als die waarin het product zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de
vermelding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.
(8) Te leveren in containers van 20 voet, partijen A, C en E: Het verschepingscontract betreft het laden, het
vervoer en het lossen (Full Liner Terms  Liner in/Liner out), levering vrij loshaven, opslagterrein voor
de containers; het contract wordt verder geacht in te houden dat de containers 15 dagen  zaterdagen,
zondagen en officiële openbare en religieuze feestdagen niet meegerekend  vanaf de dag/het tijdstip van
aankomst van het schip zonder bewaarloon ter beschikking worden gehouden in de loshaven. Dat de
containers 15 dagen zonder bewaarloon ter beschikking worden gehouden moet duidelijk worden vermeld
op het connossement. Terecht aangerekende kosten voor langere bewaring dan de bovengenoemde 15
dagen komen voor rekening van de UNRWA. De UNRWA betaalt geen waarborg voor de containers en
een dergelijke waarborg zal ook niet aan deze instantie in rekening worden gebracht.
Na de overname van de goederen in het leveringsstadium zĳn alle verdere kosten voor het vervoer van
containers naar de plaats buiten het havengebied waar zĳ worden leeggemaakt en voor de terugzending
van de containers naar het opslagterrein voor rekening van de begunstigde.
Ashdod: Verzending van de goederen gestuwd in containers van 20 voet, maximaal 17 ton netto per
container.
(9) De toepassing van het bepaalde in artikel 18, lid 2, onder a), tweede streepje, van Verordening (EEG) nr.
2103/77 van de Commissie (PB L 246 van 27.9.1977, blz. 12), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
260/96 (PB L 34 van 13.2.1996, blz. 16), is beslissend voor de vaststelling van de categorie van de suiker.
(10) Partij C: Het gezondheidscertificaat en het certificaat van oorsprong moeten worden geviseerd door een
Syrisch consulaat; in het visum moet worden vermeld dat de consulaatskosten en -rechten zijn betaald.
(11) 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.

15. 6. 1999
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VERORDENING (EG) Nr. 1220/1999 VAN DE COMMISSIE
van 14 juni 1999
inzake de levering van granen 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),
(1)

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;

(2)

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

(3)

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 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 granen 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.
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.
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, 14 juni 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 166 van 5.7.1996, blz. 1.

(2) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 23.
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BIJLAGE
PARTIJ A
1. Actie nr.: 159/98
2. Begunstigde (2): World Food Programme (WFP), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma
(tel.: (39-6) 6513 2988; telefax: 6513 2844/3; telex: 626675 WFP I)
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wĳzen
4. Land van bestemming: Soedan
5. Beschikbaar te stellen product: zachte tarwe
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 5 000
7. Aantal part¶en: 1
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.A.1.a))
9. Verpakking: zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (1.0 A 1.c), 2.c) en B.2)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.A.3)
 Voor het merken te gebruiken taal: Engels
 Bĳkomende opschriften: 
11. W¶ze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco laadhaven  fob gestuwd en „trimmed”
13. Alternatief leveringsstadium: 
14. a) Laadhaven: 
b) Laadadres: 
15. Loshaven: 
16. Plaats van bestemming: 
 doorgangshaven of transitpakhuis: 
 vervoerroute over land: 
17. Leveringsterm¶n of uiterste leveringsterm¶n in het voorgeschreven stadium:
 eerste termĳn: 12.7  1.8.1999
 tweede termĳn: 26.7  15.8.1999
18. Leveringsterm¶n of uiterste leveringsterm¶n in het alternatieve stadium:
 eerste termĳn: 
 tweede termĳn: 
19. Uiterste term¶n voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse t¶d):
 eerste termĳn: 29.6.1999
 tweede termĳn: 13.7.1999
20. Bedrag van de inschr¶vingszekerheid: 5 EUR/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 25.6.1999, vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1131/1999
van de Commissie (PB L 135 van 29.5.1999, blz. 60)
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PARTIJ B

1. Actie nr.: 617/97 (B1); 618/97 (B2)
2. Begunstigde (2): Euronaid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland
(tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL)
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wĳzen
4. Land van bestemming: Rwanda
5. Beschikbaar te stellen product: volwitte rĳst (productcode 1006 30 92 9900, 1006 30 94 9900,
1006 30 96 9900, 1006 30 98 9900)
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 2 998
7. Aantal part¶en: 1 in 2 delen (B1: 1 750 ton; B2: 1 248 ton)
8. Kenmerken en kwalitet van het product (3) (5): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.A.1.f))
9. Verpakking (7) (8): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (1.0 A.1.c), 2.c) en B.6)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.A.3)
 Voor het merken te gebruiken taal: Frans
 Bĳkomende opschriften: 
11. W¶ze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco laadhaven
13. Alternatief leveringsstadium: 
14. a) Laadhaven: 
b) Laadadres: 
15. Loshaven: 
16. Plaats van bestemming: 
 doorgangshaven of transitpakhuis: 
 vervoerroute over land: 
17. Leveringsterm¶n of uiterste leveringsterm¶n in het voorgeschreven stadium:
 eerste termĳn: 19.7  8.8.1999
 tweede termĳn: 2  22.8.1999
18. Leveringsterm¶n of uiterste leveringsterm¶n in het alternatieve stadium:
 eerste termĳn: 
 tweede termĳn: 
19. Uiterste term¶n voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse t¶d):
 eerste termĳn: 29.6.1999
 tweede termĳn: 13.7.1999
20. Bedrag van de inschr¶vingszekerheid: 5 EUR/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 25.6.1999, vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1131/1999
van de Commissie (PB L 135 van 29.5.1999, blz. 60)
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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 zĳn vertegenwoordiger om na
te gaan welke documenten voor de 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 een plantengezondheidscertificaat voor.
(6) In afwĳking van PB C 114 van 29 april 1991 wordt de tekst van punt II.A.3.c) als volgt gelezen: „de
vermelding „Europese Gemeenschap””.
(7) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van
dezelfde kwaliteit als die waarin het product zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de
vermelding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.
(8) De goederen worden verscheept in containers van 20 voet op de condities FCL/FCL.
De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de
laadhaven. De begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zĳn rekening, inclusief de kosten voor het
weghalen van de containers uit de terminal.
De leverancier overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een paklĳst met de volledige
inhoud van elke container, met opgave van het aantal zakken per actienummer zoals aangegeven in het
bericht van inschrĳving.
De leverancier moet elke container afsluiten met een genummerd slot (Oneseal, Sysko, Locktainer 180 of
soortgelĳke veiligheidssluiting), waarvan het nummer moet worden meegedeeld aan de vertegenwoordiger
van de begunstigde.
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VERORDENING (EG) Nr. 1221/1999 VAN DE COMMISSIE
van 14 juni 1999
betreffende de verkoop b¶ openbare inschr¶ving van rundvlees uit de voorraden
van bepaalde interventiebureaus en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
393/1999
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), en met name op
artikel 7, lid 3,
(1)

Overwegende dat in verscheidene lidstaten voorraden zĳn ontstaan door de toepassing van de interventiemaatregelen in de sector rundvlees; dat, om
te voorkomen dat producten te lang moeten
worden opgeslagen, een deel van deze voorraden bĳ
openbare inschrĳving moet worden verkocht;

(2)

Overwegende dat deze verkoop, op enige bĳzondere, noodzakelĳke uitzonderingen na, dient plaats
te vinden met inachtneming van de voorschriften
van Verordening (EEG) nr. 2173/79 van de
Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 2417/95 (4);

(3)

Overwegende dat, met het oog op een regelmatige
en uniforme inschrĳvingsprocedure, maatregelen
moeten worden getroffen ter aanvulling van die
welke zĳn bepaald in artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79;

(4)

Overwegende dat moet worden afgeweken van het
bepaalde in artikel 8, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2173/79 wegens de administratieve
moeilĳkheden bĳ de toepassing van dit punt in de
betrokken lidstaten;

(5)

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 383/1999
van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 828/1999 (6), moet worden ingetrokken;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het
advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

(6)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

148 van 28.6.1968, blz. 24.
210 van 28.7.1998, blz. 17.
251 van 5.10.1979, blz. 12.
248 van 14.10.1995, blz. 39.
46 van 20.2.1999, blz. 34.
105 van 22.4.1999, blz. 9.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.

Er wordt overgegaan tot de verkoop van:

 600 ton achtervoeten met been, in het bezit van het
Deense interventiebureau;
 600 ton achtervoeten met been, in het bezit van het
Duitse interventiebureau;
 600 ton achtervoeten met been, in het bezit van het
Spaanse interventiebureau;
 600 ton achtervoeten met been, in het bezit van het
Franse interventiebureau;
 600 ton achtervoeten met been, in het bezit van het
Italiaanse interventiebureau;
 600 ton achtervoeten met been, in het bezit van het
Nederlandse interventiebureau;
 600 ton achtervoeten met been, in het bezit van het
Oostenrijkse interventiebureau en opgeslagen in
Duitsland;
 ongeveer 2 583 ton vlees zonder been, in het bezit van
het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk;
 ongeveer 185 ton vlees zonder been, in het bezit van
het Ierse interventiebureau;
 ongeveer 500 ton rundvlees zonder been, in het bezit
van het Franse interventiebureau.
Nadere informatie over de hoeveelheden is opgenomen
in bĳlage I.
2.
Behoudens het bepaalde in deze verordening
worden de in lid 1 bedoelde producten verkocht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2173/79, in het bĳzonder
titel II en titel III daarvan.
Artikel 2
1.
De bepalingen en de bĳlagen bĳ deze verordening
gelden als bericht van openbare aanbesteding, in afwĳking van de artikelen 6 en 7 van Verordening (EEG) nr.
2173/79.
De betrokken interventiebureaus stellen een bericht van
aanbesteding op waarin met name worden vermeld:
a) de te koop aangeboden hoeveelheden rundvlees en
b) de termĳn waarbinnen en de plaats waar de offertes
moeten worden ingediend.
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2.
Gegevens over de hoeveelheden en de plaatsen waar
de producten zĳn opgeslagen, zĳn voor de betrokken
partĳen te verkrĳgen op de in bĳlage II vermelde
adressen. Verder kunnen de interventiebureaus het in lid
1 bedoelde bericht bekendmaken door aanplakking te
hunnen kantore en kunnen zĳ tot verdere bekendmaking
in een andere vorm overgaan.

koelhuizen waar de producten liggen opgeslagen, niet in
de offertes worden vermeld.

3.
Voor ieder in bĳlage I genoemd product geldt dat de
interventiebureaus eerst het vlees verkopen dat het langst
ligt opgeslagen.

2.
Na onderzoek van de ontvangen offertes wordt een
minimumverkoopprĳs vastgesteld voor elk product of
wordt besloten dat de verkoop geen doorgang vindt.

4.
Alleen offertes die uiterlĳk op 21 juni 1999 om
12.00 uur in het bezit zĳn van de betrokken interventiebureaus, worden in aanmerking genomen.

Artikel 4

5.
In afwĳking van artikel 8, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 2173/79 moet de offerte bĳ het betrokken interventiebureau worden ingediend in een gesloten envelop,
waarop de betrokken verordening is vermeld. Deze
envelop mag door het interventiebureau pas na afloop van
de in lid 4 vermelde inschrĳvingstermĳn worden
geopend.
6.
In afwĳking van artikel 8, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2173/79 mag/mogen het koelhuis/de

Artikel 3
1.
De lidstaten delen de gegevens over de ontvangen
offertes aan de Commissie mee uiterlĳk op de werkdag na
afloop van de termĳn voor de indiening van de offertes.

De in artikel 15, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79
bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op 120 EUR per
ton.
Artikel 5
Verordening (EG) nr. 383/1999 wordt ingetrokken.
Artikel 6
Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 juni 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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ANEXO I  BILAG I  ANHANG I  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  ANNEX I  ANNEXE I 
ALLEGATO I  BöLAGE I  ANEXO I  LIITE I  BILAGA I
Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτο µλο

Προϊ ντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποσ τητα
(τ νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

a) Carne con hueso  Kød, ikke udbenet  Fleisch mit Knochen  Κρατα µε κ καλα  Bone-in
beef  Viande avec os  Carni non disossate  Vlees met been  Carne com osso 
Luullinen naudanliha  Kött med ben
DANMARK

 Bagfjerdinger

600

DEUTSCHLAND

 Hinterviertel

600

ESPAÑA

 Cuartos traseros

600

FRANCE

 Quartiers arrière

600

ITALIA

 Quarti posteriori

600

NEDERLAND

 Achtervoeten

600

ÖSTERREICH

 Hinterviertel

600

b) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρ  κ καλα  Boneless
beef  Viande désossée  Carni senza osso  Vlees zonder been  Carne desossada  Luuton
naudanliha  Benfritt kött
UNITED
KINGDOM

 Intervention Thick Flank (INT 12)
 Intervention Topside (INT 13)

IRELAND

1 000

 Intervention Rump (INT 16)

350

 Intervention Striplan (IN 17)

518

 Intervention Forerib (INT 19)

355

 Intervention Silverside (INT 14)

135

 Intervention Rump (INT 16)
FRANCE

360

 Flanchet d’intervention (INT 18)

50
500
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(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
1
( ) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τη Επιτροπ (ΕΕ L 225 τη 4.9.1993, σ. 4), πω
τροποποιθηκε τελευτα*α απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 τη 24.12.1998, σ. 47).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by
Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).
(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).
(1) Zie de bĳlagen V en VII bĳ Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.o 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.
(1) Se bilaga V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).
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ANEXO II  BILAG II  ANHANG II  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  ANNEX II  ANNEXE II 
ALLEGATO II  BIJLAGE II  ANEXO II  LIITE II  BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención  Interventionsorganernes adresser  Anschriften
der Interventionsstellen  ∆ιευθνσει των οργανισµν παρεµβσεω  Addresses of the intervention
agencies  Adresses des organismes d’intervention  Indirizzi degli organismi d’intervento 
Adressen van de interventiebureaus  Endereços dos organismos de intervenção  Interventioelinten osoitteet  Interventionsorganens adresser
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 15 64-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
DANMARK
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23
ESPAÑA
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87
FRANCE
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
ITALIA
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58
IRELAND
Department of Agriculture and Food
Johnstown Castle Estate
County Wexford
Ireland
Tel. (353 53) 634 00
Fax (353 53) 428 42
NEDERLAND
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel.: (31-475) 35 54 44; telex: 56396 VIBNL; telefax: (31-475) 31 89 39.
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ÖSTERREICH
AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297
UNITED KINGDOM
Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
United Kingdom
Tel. (01-189) 58 36 26
Fax (01-189) 56 67 50
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VERORDENING (EG) Nr. 1222/1999 VAN DE COMMISSIE
van 14 juni 1999
betreffende de verkoop, b¶ periodieke openbare inschr¶ving en voor uitvoer, van
rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 951/1999
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

stratieve moeilĳkheden waarmee de toepassing van
dit voorschrift in de betrokken lidstaten gepaard
gaat; dat met het oog op een beter voorraadbeheer
moet worden bepaald dat de lidstaten de mogelĳkheid moeten hebben slechts bepaalde koelhuizen
of delen van koelhuizen voor de levering van het
verkochte vlees in aanmerking te nemen;

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), en met name op
artikel 7, lid 3,
Overwegende dat in verscheidene lidstaten door de
toepassing van de interventiemaatregelen in de
sector rundvlees voorraden zĳn ontstaan; dat in
bepaalde derde landen voor deze producten afzetmogelĳkheden bestaan; dat, om te voorkomen dat
producten te lang opgeslagen blĳven, een deel van
deze voorraden via periodieke openbare inschrĳvingen moet worden verkocht voor uitvoer naar
deze landen; dat, om producten van uniforme
kwaliteit te kunnen verkopen, het overeenkomstig
artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 805/68 aangekochte vlees te koop moet worden aangeboden;

(1)

Overwegende dat deze verkoop, op enige uitzonderingen na in verband met het bĳzondere gebruik
dat van de betrokken producten wordt gemaakt,
dient plaats te vinden met inachtneming van de
voorschriften van Verordening (EEG) nr. 2173/79
van de Commissie van 4 oktober 1979 houdende
uitvoeringsbepalingen inzake de afzet van rundvlees gekocht door de interventiebureaus (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2417/
95 (4), en met name het bepaalde in titel II en titel
III, en van Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de
Commissie van 16 oktober 1992 tot vaststelling van
gemeenschappelĳke bepalingen inzake de controle
op het gebruik en/of de bestemming van producten
uit interventie (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 770/96 (6);

(2)

Overwegende dat, met het oog op een regelmatige
en uniforme inschrĳvingsprocedure, maatregelen
moeten worden getroffen ter aanvulling van die
welke zĳn vastgesteld bĳ artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79;

(3)

Overwegende dat moet kunnen worden afgeweken
van het bepaalde in artikel 8, lid 2, onder b), van
Verordening (EEG) nr. 2173/79, gelet op admini-

(4)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

148
210
251
248
301
104

van
van
van
van
van
van

28.6.1968, blz. 24.
28.7.1998, blz. 17.
5.10.1979, blz. 12.
14.10.1995, blz. 39.
17.10.1992, blz. 17.
27.4.1996, blz. 13.

(5)

Overwegende dat om praktische redenen voor in
het kader van deze verordening verkocht rundvlees
geen uitvoerrestitutie wordt toegekend; dat de
kopers voor de hun toegewezen hoeveelheden
uitvoercertificaten moeten aanvragen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1445/95 van de
Commissie van 26 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees (7), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2648/98 (8);

(6)

Overwegende dat, om te garanderen dat het
verkochte vlees wordt uitgevoerd naar de in
aanmerking komende derde landen, moet worden
bepaald dat vóór de overname van het vlees een
zekerheid moet worden gesteld en de desbetreffende primaire eisen moeten worden vastgesteld;

(7)

Overwegende dat producten uit interventievoorraden in sommige gevallen een aantal behandelingen kunnen hebben ondergaan; dat het, om
ertoe bĳ te dragen dat de producten in deugdelĳke
vorm worden aangeboden en verkocht, wenselĳk
lĳkt herverpakking van deze producten onder
nauwkeurig bepaalde voorwaarden toe te staan;

(8)

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 951/1999
van de Commissie (9) moet worden ingetrokken;

(9)

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.
Er wordt overgegaan tot de verkoop van overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 805/68
aangekochte interventieproducten, te weten:
(7) PB L 143 van 27.6.1995, blz. 35.
(8) PB L 335 van 10.12.1998, blz. 39.
(9) PB L 118 van 6.5.1999, blz. 16.
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 8 000 ton rundvlees met been, voor verkoop in de
vorm van „compensated quarters”, in het bezit van het
Duitse interventiebureau;
 8 000 ton achtervoeten met been, in het bezit van het
Duitse interventiebureau;
 8 000 ton voorvoeten met been, in het bezit van het
Duitse interventiebureau;
 2 000 ton rundvlees met been, voor verkoop in de
vorm van „compensated quarters”, in het bezit van het
Franse interventiebureau;
 2 000 ton achtervoeten met been, in het bezit van het
Franse interventiebureau;
 2 000 ton voorvoeten met been, in het bezit van het
Franse interventiebureau.

berichten door aanplakking op hun hoofdkantoor en
kunnen zĳ deze berichten ook elders bekendmaken.

De „compensated quarters” bestaan uit een gelĳk aantal
voorvoeten en achtervoeten.

6.
Een bod voor „compensated quarters” moet op een
gelĳk aantal voor- en achtervoeten betrekking hebben, en
per ton moet één enkele prĳs worden geboden voor de
totale in het bod vermelde hoeveelheid vlees met been.

2.
Dit vlees is bestemd voor uitvoer naar de in bĳlage
II bĳ Verordening (EG) nr. 565/1999 van de
Commissie (1) bedoelde bestemmingen van zone 08.
3.
Onverminderd het bepaalde in deze verordening
vindt deze verkoop plaats overeenkomstig Verordening
(EEG) nr. 2173/79, en met name titel II en titel III, en
Verordening (EEG) nr. 3002/92.
Artikel 2
1.
De openbare inschrĳvingen worden gehouden op,
achtereenvolgens:
a) 22 juni 1999,
b) 12 juli 1999,
c) 26 juli 1999 en
d) 23 augustus 1999,
totdat de te koop aangeboden hoeveelheden volledig
verkocht zĳn.
2.
De bepalingen en de bĳlagen van deze verordening
gelden als algemeen bericht van openbare inschrĳving, in
afwĳking van de artikelen 6 en 7 van Verordening (EEG)
nr. 2173/79.

4.
De betrokken interventiebureaus verkopen het eerst
het vlees dat het langst is opgeslagen. Met het oog op een
beter voorraadbeheer kunnen de lidstaten, na de
Commissie daarvan vooraf in kennis gesteld te hebben,
besluiten slechts bepaalde koelhuizen of delen van koelhuizen in aanmerking te nemen voor de levering van het
in het kader van deze verordening verkochte vlees.
5.
Voor elke in lid 1 bedoelde inschrĳving geldt dat
alleen biedingen die uiterlĳk om 12.00 uur bĳ de
betrokken interventiebureaus worden ontvangen, in
aanmerking worden genomen.

7.
In afwĳking van artikel 8, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 2173/79 moet het bod bĳ het betrokken interventiebureau worden ingediend in een gesloten enveloppe
waarop naar de betrokken verordening wordt verwezen.
Deze enveloppe mag door het interventiebureau pas na
afloop van de in lid 5 genoemde inschrĳvingstermĳn
worden geopend.
8.
In afwĳking van artikel 8, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2173/79 wordt het koelhuis of worden
de koelhuizen waar de producten opgeslagen liggen, niet
in de biedingen vermeld.
9.
In afwĳking van artikel 15, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 2173/79 wordt de zekerheid vastgesteld op 12
EUR/100 kg.
Behalve de in artikel 15, lid 3, van vorengenoemde verordening vastgestelde primaire eisen, is ook de in artikel 4,
lid 2, bedoelde aanvraag van het uitvoercertificaat een
primaire eis.
Artikel 3

De betrokken interventiebureaus stellen telkens een
bericht van inschrĳving op waarin met name worden
vermeld:

1.
De lidstaten delen voor elke inschrĳving de gegevens over de ontvangen biedingen uiterlĳk op de dag na
afloop van de termĳn voor de indiening van de biedingen
aan de Commissie mee.

 de te koop aangeboden hoeveelheden rundvlees en
 de termĳn waarbinnen en de plaats waar de biedingen
moeten worden ingediend.

2.
Na onderzoek van de ontvangen biedingen wordt
een minimumverkoopprĳs vastgesteld voor elk product of
wordt beslist aan de inschrĳving geen gevolg te geven.

3.
Belangstellenden kunnen op de in de bĳlage
vermelde adressen inlichtingen inwinnen over de
beschikbare hoeveelheden en de plaatsen waar de
producten zĳn opgeslagen. Bovendien zorgen de interventiebureaus voor bekendmaking van de in lid 2 bedoelde
(1) PB L 70 van 17.3.1999, blz. 3.

Artikel 4
1.
De in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 2173/79
bedoelde kennisgeving van het interventiebureau wordt
per fax aan elke inschrĳver toegezonden.
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2.
De koper vraagt uiterlĳk op de vĳfde werkdag na de
datum van de in lid 1 bedoelde kennisgeving voor de
hem toegewezen hoeveelheid een of meer van de in
artikel 8, lid 2, eerste streepje, van Verordening (EG) nr.
1445/95 bedoelde uitvoercertificaten aan. De aanvraag
gaat vergezeld van het in lid 1 bedoelde faxbericht en in
vak 7 ervan wordt één van de in artikel 1, lid 2, bedoelde
bestemmingen van zone 08 vermeld. Voorts wordt in de
aanvraag in vak 20 het volgende vermeld:
 Productos de intervención sin restitución [Reglamento
(CE) no 1222/1999]

20 van Verordening
Commissie (1).

L 148/29
(EEG)

nr.

2220/85

van

de

2.
De in lid 1 bedoelde zekerheid is gelĳk aan het
verschil tussen de geboden prĳs per ton en:
 2 000 EUR voor „compensated quarters”;
 2 000 EUR voor achtervoeten;
 1 300 EUR voor voorvoeten.
Artikel 7

 Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung
(EG) Nr. 1222/1999]

De bevoegde autoriteiten kunnen toestemming verlenen
om producten uit interventievoorraden waarvan de
verpakking gescheurd of bevuild is, onder hun toezicht
van een nieuwe gelĳksoortige verpakking te voorzien
voordat ze voor verzending worden aangeboden in het
douanekantoor van vertrek.

 Προϊντα παρ µβαση χωρ επιστροφ [κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 1222/1999]

Artikel 8

 Intervention products without refund [Regulation (EC)
No 1222/1999]

Voor uit hoofde van deze verordening verkocht vlees
wordt geen uitvoerrestitutie toegekend.

 Produits d’intervention sans restitution [règlement
(CE) no 1222/1999]

Op het in artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening
(EEG) nr. 3002/92 bedoelde uitslagbewĳs, de aangifte ten
uitvoer en, in voorkomend geval, het controle-exemplaar
T 5 wordt één van de volgende vermeldingen aangebracht:

 Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF)
nr. 1222/1999]

 Prodotti d’intervento senza restituzione [Regolamento
(CE) n. 1222/1999]
 Producten uit interventievoorraden zonder restitutie
[Verordening (EG) nr. 1222/1999]
 Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento
(CE) n.o 1222/1999]
 Interventiotuotteita − ei vientitukea [Asetus (EY) N:o
1222/1999]
 Interventionsprodukt utan exportbidrag [Förordning
(EG) nr 1222/1999].

Artikel 5
1.
In afwĳking van artikel 18, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 2173/79 geldt voor de overname van het vlees
een termĳn van twee maanden vanaf de dag waarop de in
artikel 4, lid 1, genoemde kennisgeving is gedaan.
2.
In afwĳking van artikel 8, lid 2, eerste streepje, van
Verordening (EG) nr. 1445/95 bedraagt de geldigheidsduur van de overeenkomstig artikel 4, lid 2, aangevraagde
uitvoercertificaten 60 dagen.

 Productos de intervención sin restitución [Reglamento
(CE) no 1222/1999]
 Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF)
nr. 1222/1999]
 Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung
(EG) Nr. 1222/1999]
 Προϊντα παρ µβαση χωρ επιστροφ [κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 1222/1999]
 Intervention products without refund [Regulation (EC)
No 1222/1999]
 Produits d’intervention sans restitution [règlement
(CE) no 1222/1999]
 Prodotti d’intervento senza restituzione [Regolamento
(CE) n. 1222/1999]
 Producten uit interventievoorraden zonder restitutie
[Verordening (EG) nr. 1222/1999]
 Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento
(CE) n.o 1222/1999]
 Interventiotuotteita − ei vientitukea [Asetus (EY) N:o
1222/1999]
 Interventionsprodukt utan exportbidrag [Förordning
(EG) nr 1222/1999].
Artikel 9
Verordening (EG) nr. 951/1999 wordt ingetrokken.

Artikel 6
1.
Om te garanderen dat het vlees wordt uitgevoerd
naar de in artikel 1, lid 2, bedoelde landen, moet de koper
vóór de overname een zekerheid stellen. De invoer in één
van deze landen is een primaire eis in de zin van artikel

Artikel 10
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
(1) PB L 205 van 3.8.1985, blz. 5.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 juni 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
Direcciones de los organismos de intervención  Interventionsorganernes adresser  Anschriften
der Interventionsstellen  ∆ιευθνσει των οργανισµν παρεµβσεω  Addresses of the intervention
agencies  Adresses des organismes d’intervention  Indirizzi degli organismi d’intervento 
Adressen van de interventiebureaus  Endereços dos organismos de intervenção  Interventioelinten osoitteet  Interventionsorganens adresser
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
FRANCE
Ofival
80, avenue des Terroirs-de-France
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VERORDENING (EG) Nr. 1223/1999 VAN DE COMMISSIE
van 14 juni 1999
tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerpr¶zen voor anjers
en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde
producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en
Marokko alsmede de Westel¶ke Jordaanoever en de Gazastrook
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van
21 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de toepassing van preferentiële douanerechten bĳ
invoer van bepaalde producten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko
alsmede de Westelĳke Jordaanoever en de Gazastrook (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1300/97 (2),
en met name op artikel 5, lid 2, onder a),
Overwegende dat de communautaire invoer- en producentenprĳzen voor eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros), grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen krachtens artikel 2, lid 2, en artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 4088/87 om de twee weken
worden vastgesteld en telkens voor twee weken gelden;
dat deze prĳzen, overeenkomstig artikel 1 ter van Verordening (EEG) nr. 700/88 van de Commissie van 17 maart
1988 houdende een aantal uitvoeringsbepalingen van de
regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van
bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong
uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de

Westelĳke Jordaanoever en de Gazastrook (3), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2062/97 (4), voor een
periode van twee weken worden vastgesteld op basis van
de gewogen gegevens die de lidstaten meedelen; dat deze
prĳzen onverwĳld moeten worden vastgesteld, om te
kunnen bepalen welke douanerechten moeten worden
toegepast; dat het bĳgevolg wenselĳk is te bepalen dat de
onderhavige verordening onmiddellĳk in werking treedt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 1 ter van Verordening (EEG) nr. 700/88
bedoelde communautaire producenten- en invoerprĳzen
voor eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers
(tros), grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen, voor
een periode van twee weken, zĳn vastgesteld in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 15 juni 1999.
Zĳ is van toepassing van 16 tot en met 29 juni 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 juni 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 382 van 31.12.1987, blz. 22.
(2) PB L 177 van 5.7.1997, blz. 1.

(3) PB L 72 van 18.3.1988, blz. 16.
(4) PB L 289 van 22.10.1997, blz. 1.
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BöLAGE
(in EUR per 100 stuks)
Periode: 16 juni tot en met 29 juni 1999
Communautaire
producentenprĳzen

Communautaire
invoerprĳzen

Eenbloemige
anjers
(standaard)

Veelbloemige
anjers
(tros)

Grootbloemige
rozen

Kleinbloemige
rozen

14,60

13,49

21,30

10,94

Eenbloemige
anjers
(standaard)

Veelbloemige
anjers
(tros)

Grootbloemige
rozen

Kleinbloemige
rozen

Israël

8,18



8,38

8,79

Marokko

12,29

12,78





Cyprus









Jordanië









Westelĳke Jordaanoever
en Gazastrook
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VERORDENING (EG) Nr. 1224/1999 VAN DE COMMISSIE
van 14 juni 1999
tot w¶ziging van de representatieve pr¶zen en de aanvullende invoerrechten voor
bepaalde producten uit de sector suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

1379/98 van de Commissie (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1156/1999 (6);

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EG)
nr. 1423/95 bedoelde voorschriften en bepalingen op de
gegevens waarover de Commissie thans beschikt, ertoe
leidt de momenteel geldende bedragen te wĳzigen en vast
te stellen zoals vermeld in de bĳlage bĳ deze verordening,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector suiker (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1148/98 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1423/95 van de Commissie
van 23 juni 1995 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van producten uit de sector suiker,
andere dan melasse (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 624/98 (4), en met name op artikel 1, lid 2,
tweede alinea, en artikel 3, lid 1,
Overwegende dat de representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en
bepaalde stropen zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1423/95 bedoelde producten worden vastgesteld zoals
aangegeven in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 15 juni 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 juni 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

177 van 1.7.1981, blz. 4.
159 van 3.6.1998, blz. 38.
141 van 24.6.1995, blz. 16.
85 van 20.3.1998, blz. 5.

(5) PB L 187 van 1.7.1998, blz. 6.
(6) PB L 139 van 2.6.1999, blz. 22.
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BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 14 juni 1999 tot w¶ziging van de representatieve pr¶zen
en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en producten van
GN-code 1702 90 99
(in EUR)
GN-code

Representatieve prĳs
per 100 kg netto
van het betrokken product

Aanvullend recht
per 100 kg netto
van het betrokken product

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

14,96
14,96
14,96
14,96
17,83
17,83
17,83
0,18

9,17
15,47
8,94
14,96
17,93
12,48
12,48
0,46

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 431/68 van de
Raad (PB L 89 van 10.4.1968, blz. 3).
(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 793/72 van de Raad (PB L 94
van 21.4.1972, blz. 1).
(3) Vaststelling per procent sacharose.
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RICHTLöN 1999/57/EG VAN DE COMMISSIE
van 7 juni 1999
houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtl¶n 78/764/EEG
van de Raad betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

het stuur, op een afstand van ten hoogste 100
mm;”.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 74/150/EEG van de Raad van 4 maart
1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de lidstaten betreffende de goedkeuring van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (1), laatstelijk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 97/54/EG van het Europees Parlement
en de Raad (2), inzonderheid op artikel 11,
Gelet op Richtlĳn 78/764/EEG van de Raad van 25 juli
1978 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de lidstaten betreffende de bestuurderszitplaats op
landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (3), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Richtlĳn 97/54/EG, inzonderheid op
artikel 10,
(1)

(2)

Overwegende dat het met het oog op de verhoging
van de veiligheid noodzakelĳk is gebleken de voorschriften voor de installatie van de bestuurderszitplaats te verfĳnen teneinde ergonomische gebreken
te voorkomen;
Overwegende dat de in deze richtlĳn vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies
van het bĳ Richtlĳn 74/150/EEG ingestelde
Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Punt 1.1.5 van bĳlage IV bĳ Richtlĳn 78/764/EEG komt
als volgt te luiden:
„1.1.5. indien de zitplaats slechts in de lengte en in de
hoogte verstelbaar is, de lengteas door het referentiepunt van de zitplaats evenwĳdig loopt met het
verticale langsvlak van de tractor door het hart van
(1) PB L 84 van 28.3.1974, blz. 10.
(2) PB L 277 van 10.10.1997, blz. 24.
(3) PB L 255 van 18.9.1978, blz. 1.

Artikel 2
1.

Met ingang van 1 juli 2000 mogen de lidstaten:

 voor een type trekker de EG-typegoedkeuring, de
afgifte van het in artikel 10, lid 1, derde streepje, van
Richtlĳn 74/150/EEG bedoelde document, of de nationale typegoedkeuring niet weigeren,
 noch het voor de eerste maal in het verkeer brengen
van trekkers verbieden,
indien deze trekkers voldoen aan de voorschriften van
Richtlĳn 78/764/EEG, als gewĳzigd bĳ deze richtlĳn.
2.

Met ingang van 1 januari 2001 mogen de lidstaten:

 niet langer het in artikel 10, lid 1, derde streepje, van
Richtlĳn 74/150/EEG bedoelde document afgeven
voor een type trekker, indien dit niet voldoet aan de
voorschriften van Richtlĳn 78/764/EEG, als gewĳzigd
bĳ deze richtlĳn,
 de nationale typegoedkeuring weigeren voor een type
trekker, indien dit niet voldoet aan de voorschriften
van Richtlĳn 78/764/EEG, als gewĳzigd bĳ deze
richtlĳn.

Artikel 3
1.
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in werking treden om uiterlĳk op
30 juni 2000 aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de
Commissie daarvan onverwĳld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwĳzing
worden door de lidstaten vastgesteld.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de
belangrĳkste bepalingen van intern recht mede die zĳ op
het onder deze richtlĳn vallende gebied vaststellen.
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Artikel 4

Deze richtlĳn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 5
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 7 juni 1999.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

15. 6. 1999
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Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 148/37

RICHTLöN 1999/58/EG VAN DE COMMISSIE
van 7 juni 1999
houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtl¶n 79/533/EEG
van de Raad betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 74/150/EEG van de Raad van 4 maart
1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de lidstaten betreffende de goedkeuring van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (1), laatstelijk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 97/54/EG van het Europees Parlement
en de Raad (2), inzonderheid op artikel 11,
Gelet op Richtlĳn 79/533/EEG van de Raad van 17 mei
1979 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de lidstaten betreffende de sleepinrichting en de
achteruitrĳinrichting van landbouw- of bosbouwtrekkers
op wielen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 97/54/EG,
inzonderheid op artikel 4,
(1)

Overwegende dat het met het oog op de verhoging
van de veiligheid noodzakelĳk is gebleken de voorschriften voor sleepinrichtingen te verduidelĳken;

(2)

Overwegende dat de in deze richtlĳn vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies
van het bĳ artikel 12 van Richtlĳn 74/150/EEG
ingestelde Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang,

2. De figuur wordt geschrapt.
Artikel 2
1.

Met ingang van 1 juli 2000 mogen de lidstaten:

 voor een type trekker de EG-typegoedkeuring, de
afgifte van het in artikel 10, lid 1, derde streepje, van
Richtlĳn 74/150/EEG bedoelde document, of de nationale typegoedkeuring weigeren,
 noch het voor de eerste maal in het verkeer brengen
van trekkers verbieden,
indien deze trekkers voldoen aan de voorschriften van
Richtlĳn 79/533/EEG, als gewĳzigd bĳ deze richtlĳn.
2.

Met ingang van 1 januari 2001 mogen de lidstaten:

 niet langer het in artikel 10, lid 1, derde streepje, van
Richtlĳn 74/150/EEG bedoelde document afgeven
voor een type trekker, indien dit niet voldoet aan de
voorschriften van Richtlĳn 79/533/EEG, als gewĳzigd
bĳ deze richtlĳn,
 de nationale typegoedkeuring weigeren voor een type
trekker, indien dit niet voldoet aan de voorschriften
van Richtlĳn 79/533/EEG, als gewĳzigd bĳ deze
richtlĳn.
Artikel 3

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Punt 3 van bĳlage I bĳ Richtlĳn 79/533/EEG wordt als
volgt gewĳzigd:
1. De eerste alinea komt als volgt te luiden:
„De inrichting moet in de vorm van een vangmuilkoppeling worden uitgevoerd. De opening ter hoogte van
het midden van de koppelingspen moet 60 mm +0,5/
–1,5 mm hoog zĳn en de diepte van de vangmuil
vanaf het midden van de koppelingspen moet 620,5
mm bedragen.”.
(1) PB L 84 van 28.3.1974, blz. 10.
(2) PB L 277 van 10.10.1997, blz. 24.
(3) PB L 145 van 13.6.1979, blz. 20.

1.
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in werking treden om uiterlĳk op
30 juni 2000 aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de
Commissie daarvan onverwĳld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwĳzing
worden door de lidstaten vastgesteld.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de
belangrĳkste bepalingen van intern recht mede, die zĳ op
het onder deze richtlĳn vallende gebied vaststellen.
Artikel 4
Deze richtlĳn treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
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Artikel 5

Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 7 juni 1999.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

15. 6. 1999

15. 6. 1999
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 31 mei 1999
betreffende de vragenl¶st met betrekking tot Richtl¶n 96/61/EG van de Raad
inzake geïntegreerde preventie en bestr¶ding van verontreiniging (IPPC)
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1395)
(Voor de EER relevante tekst)

(1999/391/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 96/61/EG van de Raad van 24
september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrĳding van verontreiniging (1), inzonderheid op artikel 16,
lid 3,
Gelet op Richtlĳn 91/692/EEG van de Raad van 23
december 1991 tot standaardisering en rationalisering van
de verslagen over de toepassing van bepaalde Richtlĳnen
op milieugebied (2),
(1)

(2)

(3)

Overwegende dat artikel 16, lid 3, van Richtlĳn
96/61/EG bepaalt dat de verslagen over de uitvoering van de richtlĳn en de doeltreffendheid ervan
in vergelĳking met andere Gemeenschapsinstrumenten voor milieubescherming moeten worden
opgesteld volgens de procedure in de artikelen 5 en
6 van Richtlĳn 91/692/EEG;
Overwegende dat artikel 5 van Richtlĳn 91/
692/EEG bepaalt dat het verslag moet worden
opgesteld aan de hand van een vragenlĳst of een
schema, uitgewerkt door de Commissie met de
hulp van het in artikel 6 van de richtlĳn ingestelde
comité;
Overwegende dat het eerste verslag betrekking
dient te hebben op de periode 2000 tot en met
2002;

(1) PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
(2) PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48.

(4)

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zĳn met het
overeenkomstig artikel 6 van Richtlĳn 91/692/EEG
door het comité uitgebrachte advies,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De aan deze beschikking gehechte vragenlĳst, die betrekking heeft op Richtlĳn 96/61/EG inzake geïntegreerde
preventie en bestrĳding van verontreiniging, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De lidstaten dienen deze vragenlĳst te gebruiken als basis
voor het opstellen van het verslag dat bĳ de Commissie
moet worden ingediend ingevolge artikel 5 van Richtlĳn
91/692/EEG en artikel 16, lid 3, van Richtlĳn 96/61/EG.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 31 mei 1999.
Voor de Commissie
Ritt BJERREGAARD

Lid van de Commissie

L 148/40

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

BöLAGE
VRAGENLöST BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN RICHTLöN 96/61/EG
INZAKE GEÏNTEGREERDE PREVENTIE EN BESTRöDING VAN VERONTREINIGING
(IPPC)

1. Algemeen
1.1. Wat zĳn de belangrĳkste wĳzigingen in de nationale wetgeving en het vergunningssysteem die
noodzakelĳk waren om te voldoen aan de algemene doelstelling van verwezenlĳking van geïntegreerde preventie en bestrĳding van de verontreiniging die veroorzaakt wordt door de in bĳlage I van
de richtlĳn opgesomde activiteiten?
2. Betrokken installaties
2.1. Hoeveel installaties vallen, voor elk van de zes rubrieken van bĳlage I, binnen de onderstaande
categorieën?
 alle bestaande installaties in de zin van artikel 2, lid 4, die in bedrĳf waren aan het einde van de
verslagperiode;
 bestaande installaties waarvoor aan de bevoegde autoriteit een belangrĳke wĳziging werd meegedeeld en waarvoor een vergunning werd verleend tĳdens de verslagperiode;
 nieuwe installaties (inclusief nog niet in bedrĳf zĳnde installaties) waarvoor tĳdens de verslagperiode een vergunning werd verleend.
3. Fundamentele verplichtingen van de exploitant
3.1. Welke maatregelen zĳn genomen om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten verzekeren dat de
installaties worden geëxploiteerd in overeenstemming met de algemene beginselen in artikel 3?
4. Bestaande installaties
4.1. Is men voornemens om de eisen als bedoeld in artikel 5, lid 1, vóór het einde van de daarin vermelde
overgangsperiode op bepaalde categorieën van bestaande installaties toe te passen?
4.2. Vóór welke datum moeten nieuwe aanvragen worden ingediend of moet aanvullende informatie over
bestaande installaties worden verstrekt om ervoor te zorgen dat aan de eisen als bedoeld in artikel 5,
lid 1, vóór het einde van de daarin vermelde overgangsperiode wordt voldaan?
5. Vergunningsaanvragen
5.1. Hoe verzekert de nationale wetgeving dat vergunningsaanvragen alle informatie bevatten die vereist is
bĳ artikel 6?
6. Coördinatie van de vergunningsprocedure en -voorwaarden
6.1. Welke bevoegde autoriteit of autoriteiten zĳn betrokken bĳ de vergunningsprocedure voor IPPCinstallaties?
6.2. Hoe verzekert de nationale wetgeving dat de vergunningsprocedure en -voorwaarden ten volle worden
gecoördineerd wanneer er meer dan één bevoegde autoriteit in het spel is? Hoe werkt deze coördinatie in de praktĳk?
7. Vergunningsvoorwaarden
7.1. Volledigheid van de vergunningsvoorwaarden
7.1.1. Op welke wĳze verzekert de nationale wetgeving dat de vergunning alle eisen omvat die in
artikel 9 worden genoemd? Gelieve met name nader toe te lichten op welke wĳze de volgende
punten zĳn geregeld:
 grenswaarden voor emissies in de lucht en het water;
 minimalisatie van langeafstands- of grensoverschrĳdende verontreiniging;
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 bescherming van de bodem en het grondwater;
 afvalbeheer;
 lozingscontrole-eisen;
 maatregelen voor abnormale bedrĳfsomstandigheden.

7.2. Toepasselĳkheid en adequaatheid van de vergunningsvoorwaarden
7.2.1. Aan de hand van welke wettelĳke voorschriften, procedures en criteria worden emissiegrenswaarden en andere vergunningsvoorwaarden op zodanige wĳze vastgesteld dat zĳ tot een hoog
beschermingsniveau voor het milieu als geheel leiden?
7.2.2. Welk soort (al dan niet bindende) richtsnoeren bestaan er in de lidstaten voor het bepalen van
de beste beschikbare technieken?
7.2.3. Op welke wĳze wordt met de in bĳlage IV van de richtlĳn vermelde overwegingen algemeen of
in specifieke gevallen rekening gehouden bĳ het bepalen van de beste beschikbare technieken?
7.2.4. Op welke wĳze wordt meer bepaald met de door de Commissie ingevolge artikel 16, lid 2, of
door internationale organisaties bekendgemaakte informatie algemeen of in specifieke gevallen
rekening gehouden bĳ het bepalen van de beste beschikbare technieken?
7.2.5. Welke maatregelen zĳn genomen om ervoor te zorgen dat de emissiegrenswaarden en de
gelĳkwaardige parameters en technische maatregelen waarvan sprake in artikel 9, lid 3, gebaseerd worden op de beste beschikbare technieken, zonder dat het gebruik van een techniek of
een specifieke technologie wordt voorgeschreven, maar rekening houdend met de technische
kenmerken van de installatie, de geografische ligging en de plaatselĳke milieuomstandigheden?
7.2.6. Welk soort (al dan niet bindende) richtsnoeren bestaan er in de lidstaten betreffende de in de
vergunning op te nemen lozingscontrole-eisen?
7.3. Beschikbare representatieve gegevens
7.3.1. Gelieve beschikbare representatieve gegevens over de grenswaarden te verstrekken per specifieke activiteitencategorie van bĳlage I en, indien van toepassing, aan te geven op welke beste
beschikbare technieken deze waarden zĳn gebaseerd. Hoe zĳn deze gegevens gekozen en
verzameld.
De Commissie kan, wat bepaalde sectoren betreft, met name op basis van de ingevolge artikel
16, lid 2, bekendgemaakte informatie, voor of gedurende de verslagperiode richtsnoeren geven
voor het beantwoorden van deze vraag. Bĳ gebrek aan dergelĳke richtsnoeren kunnen de
gegevens bĳvoorbeeld als marges van grenswaarden worden uitgedrukt.
7.3.2. Welke andere typen vergunningsvoorwaarden dan emissiegrenswaarden zĳn er vastgesteld?
Geef met name enkele voorbeelden van
 equivalente parameters en technische maatregelen die in de vergunning vastgestelde emissiegrenswaarden aanvullen;
 equivalente parameters en technische maatregelen die emissiegrenswaarden vervangen;
 voorwaarden betreffende de bescherming van de bodem en het grondwater, afvalbeheer,
lozingscontrole-eisen en maatregelen voor abnormale bedrĳfsomstandigheden.
8. Dwingende algemene voorschriften
8.1. Voorziet de nationale wetgeving in de mogelĳkheid om bepaalde eisen voor bepaalde categorieën van
installaties bĳ dwingende algemene voorschriften vast te stellen in plaats van deze als individuele
vergunningsvoorwaarden op te nemen?
8.2. Voor welke categorieën van installaties zĳn dwingende algemene voorschriften vastgesteld? Welke
vorm nemen deze voorschriften aan?
9. Milieukwaliteitsnormen
9.1. Op welke wĳze regelt de nationale wetgeving de situatie dat aanvullende maatregelen vereist zĳn
wanneer de beste beschikbare technieken ontoereikend zĳn om te voldoen aan een milieukwaliteitsnorm die is neergelegd in of gedefinieerd ingevolge de communautaire wetgeving?
9.2. Hebben er zich dergelĳke gevallen voorgedaan? Zo ja, welk soort aanvullende maatregelen zĳn er dan
genomen?
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10. Ontwikkelingen op het gebied van de beste beschikbare technieken
10.1. Welke stappen zĳn er gezet om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten de ontwikkelingen op
het gebied van de beste beschikbare technieken volgen of daarvan op de hoogte worden gesteld?
11. W¶zigingen aan installaties
11.1. Welke wettelĳke voorschriften, procedures en praktĳk zĳn van toepassing wanneer exploitanten
wĳzigingen aan de installaties hebben aangebracht?
11.2. Op welke wĳze maken de bevoegde autoriteiten uit of een wĳziging van de exploitatie gevolgen kan
hebben voor het milieu (artikel 2, lid 10, onder a)), en/dan wel of een dergelĳke wĳziging significante negatieve effecten kan hebben op mens of milieu (artikel 2, lid 10, onder b))?
12. Toetsing en b¶stelling van de vergunningsvoorwaarden
12.1. Welke wettelĳke voorschriften, procedures en praktĳk zĳn van toepassing betreffende toetsing en
bĳstelling van de vergunningsvoorwaarden door de bevoegde autoriteit?
12.2. Wordt de frequentie waarmee vergunningen moeten worden getoetst en, zo nodig, bĳgesteld in de
nationale wetgeving geregeld, of wordt dit op andere manieren bepaald?
12.3. Op welke wĳze bepalen de bevoegde autoriteiten of aan de criteria in artikel 13, lid 2, wordt
voldaan?
13. Inachtneming van de vergunningsvoorwaarden
13.1. Beschrĳf in algemene termen de wettelĳke voorschriften, procedures en praktĳk die inachtneming
van de vergunningseisen verzekeren.
13.2. Welke wettelĳke voorschriften, procedures en praktĳk verzekeren dat de exploitanten de autoriteiten
regelmatig de resultaten van de lozingscontroles meedelen en zo spoedig mogelĳk op de hoogte
stellen van voorvallen of ongevallen die het milieu significant beïnvloeden?
13.3. Hebben de bevoegde autoriteiten krachtens de nationale wetgeving het recht en/of de plicht om
inspecties ter plaatse uit te voeren?
13.4. Wat zĳn de procedures en praktĳk betreffende regelmatige inspecties ter plaatse door de bevoegde
autoriteiten? Als er geen regelmatige inspecties ter plaatse worden uitgevoerd, hoe verifiëren de
bevoegde autoriteiten dan de door de exploitant verstrekte informatie?
13.5. Welke sancties of andere maatregelen kunnen worden opgelegd bĳ niet-naleving van de vergunningsvoorwaarden? Werden er tĳdens de verslagperiode dergelĳke sancties of andere maatregelen
opgelegd?
14. Toegang tot de informatie en inspraak van het publiek
14.1. Op welke wĳze voorziet de nationale wetgeving in toegang tot de informatie en inspraak van het
publiek in de vergunningsprocedure?
14.2. Op welke wĳze wordt de informatie over aanvragen, beslissingen, en de resultaten van lozingscontroles beschikbaar gesteld voor het publiek?
14.3. Welke maatregelen zĳn getroffen om ervoor te zorgen dat het publiek op de hoogte is van zĳn recht
om opmerkingen te maken over documenten waarvan sprake in artikel 15, lid 1?
14.4. Over hoeveel tĳd beschikt het publiek om opmerkingen over vergunningsaanvragen te maken
alvorens de bevoegde autoriteit een besluit neemt?
14.5. Op welke wĳze houden de autoriteiten in hun besluitvorming rekening met de opmerkingen van
het publiek?
14.6. In welke omstandigheden kunnen leden van het publiek bĳ een andere autoriteit of rechtbank in
beroep gaan tegen een vergunning?
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14.7. Welke invloed hebben de beperkingen in artikel 3, leden 2 en 3, van Richtlĳn 90/313/EEG gehad
op de toegang tot de informatie en de inspraak van het publiek in de vergunningsprocedure?
15. Grensoverschr¶dende samenwerking
15.1. Voorziet de nationale wetgeving in grensoverschrĳdende informatieverstrekking en samenwerking of
wordt het onderwerp in bilaterale dan wel multilaterale betrekkingen tussen lidstaten of de administratieve praktĳk afgedaan?
15.2. Hoe wordt in de praktĳk uitgemaakt of de exploitatie van een installatie significante negatieve
effecten kan hebben op het milieu van een andere lidstaat?
15.3. Hoe verzekert de nationale wetgeving en/of praktĳk adequate toegang tot de informatie en inspraak
in de vergunningsprocedure van het publiek in de bedreigde lidstaat? Bestaat er naast de mogelĳkheid van inspraak een recht om in beroep te gaan?
15.4. Hoeveel dergelĳke gevallen hebben er zich tĳdens de verslagperiode voorgedaan?
16. Verhouding met andere communautaire instrumenten
16.1. Hoe zien de lidstaten de effectiviteit van de richtlĳn, onder meer in vergelĳking met andere
communautaire milieu-instrumenten?
16.2. Welke maatregelen zĳn getroffen om ervoor te zorgen dat de tenuitvoerlegging van de richtlĳn
samenhangt met de tenuitvoerlegging van andere communautaire milieu-instrumenten?
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 31 mei 1999
waarb¶ in beginsel wordt erkend dat de dossiers die z¶n ingediend voor een
grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van ZA 1296 (mesotrione), iodosulfuron-methyl-sodium (AEF 115008), silthiopham (MON 65500) en
gliocladium catenulatum in b¶lage I b¶ Richtl¶n 91/414/EEG van de Raad
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig
z¶n
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1400)
(Voor de EER relevante tekst)

(1999/392/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

betrokken dossiers ten aanzien van de gegevens en
informatie als bedoeld in bĳlage II en, voor ten
minste één gewasbeschermingsmiddel dat de
betrokken werkzame stof bevat, in bĳlage III bĳ de
richtlĳn; dat de bedrĳven de dossiers vervolgens
overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de richtlĳn
hebben doen toekomen aan de Commissie en aan
de andere lidstaten;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli
1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richlĳn
1999/1/EG van de Commissie (2), en met name op artikel
6, lid 3,
(1)

Overwegende dat Richtlĳn 91/414/EEG van de
Raad (hierna „de richtlĳn” te noemen) voorziet in
de opstelling van een communautaire lĳst van
toegelaten werkzame stoffen in bestrĳdingsmiddelen;

(2)

Overwegende dat bĳ de autoriteiten van de
betrokken lidstaten dossiers zĳn ingediend met het
oog op de opneming van vier werkzame stoffen in
bĳlage I bĳ de richtlĳn;

(3)

Overwegende dat Zeneca Agrochemicals op 23
april 1998 bĳ de Britse autoriteiten een dossier
heeft ingediend betreffende de werkzame stof ZA
1296 (mesotrione);

(4)

Overwegende dat Hoechst Schering Agrevo GmbH
op 14 december 1998 bĳ de Duitse autoriteiten een
dossier heeft ingediend betreffende de werkzame
stof iodosulfuron-methyl-sodium (AEF 115008);

(5)

Overwegende dat Monsanto Crop Protection op 14
december 1998 bĳ de Ierse autoriteiten een dossier
heeft ingediend betreffende de werkzame stof
silthiopham (MON 65500);

(6)

Overwegende dat Kemira Agro Oy op 19 mei 1998
bĳ de Finse autoriteiten een dossier heeft ingediend betreffende de werkzame stof gliocladium
catenulatum;

(7)

Overwegende dat de genoemde autoriteiten de
Commissie de resultaten hebben meegedeeld van
een eerste onderzoek naar de volledigheid van de

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
(2) PB L 21 van 28.1.1999, blz. 21.

(8)

Overwegende dat de dossiers betreffende ZA 1296
(mesotrione), iodosulfuron-methyl-sodium (AEF
115008), silthiopham (MON 65500) en gliocladium
catenulatum op 11 februari 1999 aan het Permanent Plantenziektekundig Comité zĳn voorgelegd;

(9)

Overwegende dat krachtens artikel 6, lid 3, van de
richtlĳn op het niveau van de Gemeenschap dient
te worden bevestigd dat elk dossier moet worden
geacht in beginsel te voldoen aan de in bĳlage II
vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie en, voor ten minste één gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken werkzame stof bevat, aan
de in bĳlage III bĳ de richtlĳn vervatte desbetreffende voorschriften;

(10)

Overwegende dat deze bevestiging nodig is om het
grondige onderzoek van elk dossier te kunnen
uitvoeren en om het voor de lidstaten mogelĳk te
maken gewasbeschermingsmiddelen met deze
werkzame stof voorlopig toe te laten met inachtneming van de in artikel 8, lid 1, van de richtlĳn
gestelde voorwaarden, en met name de voorwaarde
dat de werkzame stof en het gewasbeschermingsmiddel moeten worden onderworpen aan een
grondige beoordeling in het licht van de voorschriften van de richtlĳn;

(11)

Overwegende dat dit niet uitsluit dat het bedrĳf
kan worden gevraagd verdere gegevens of informatie te verstrekken indien dat tĳdens het grondige
onderzoek nodig blĳkt om een besluit te kunnen
nemen;
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(13)

(14)
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Overwegende dat tussen de lidstaten en de
Commissie is overeengekomen dat het Verenigd
Koninkrĳk het grondige onderzoek zal verrichten
van het dossier betreffende ZA 1296 (mesotrione),
Duitsland dat van het dossier betreffende iodosulfuron-methyl-sodium (AEF 115008), Ierland dat
van het dossier betreffende silthiopham (MON
65500), en Finland dat van het dossier betreffende
gliocladium catenulatum;
Overwegende dat het Verenigd Koninkrĳk, Duitsland, Ierland en Finland de conclusies van hun
onderzoeken  vergezeld van eventuele aanbevelingen met betrekking tot de vraag of de betrokken
werkzame stof al dan niet moet worden opgenomen, en welke voorwaarden eventueel aan die
opneming moeten worden verbonden  zo
spoedig mogelĳk en in elk geval binnen één jaar in
verslagen aan de Commissie zullen meedelen; dat
na ontvangst van deze verslagen het grondige
onderzoek zal worden voortgezet met de deskundige inbreng van alle lidstaten in het kader van het
Permanent Plantenziektekundig Comité;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zĳn met het
advies van het Permanent Plantenziektekundig
Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

L 148/45

1. Het dossier dat Zeneca Agrochemicals bĳ de
Commissie en de lidstaten heeft ingediend met het
oog op de opneming van ZA 1296 (mesotrione) als
werkzame stof in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG en
dat op 11 februari 1999 is voorgelegd aan het Permanent Plantenziektekundig Comité;
2. Het dossier dat Hoechst Schering Agrevo GmbH bĳ de
Commissie en de lidstaten heeft ingediend met het
oog op de opneming van iodosulfuron-methyl-sodium
(AEF 115008) als werkzame stof in bĳlage I bĳ
Richtlĳn 91/414/EEG en dat op 11 februari 1999 is
voorgelegd aan het Permanent Plantenziektekundig
Comité;
3. Het dossier dat Monsanto Crop Protection bĳ de
Commissie en de lidstaten heeft ingediend met het
oog op de opneming van silthiopham (MON 65500)
als werkzame stof in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG
en dat op 11 februari 1999 is voorgelegd aan het
Permanent Plantenziektekundig Comité;
4. Het dossier dat Kemira Agro Oy bĳ de Commissie en
de lidstaten heeft ingediend met het oog op de opneming van gliocladium catenulatum als werkzame stof
in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG en dat op 11
februari 1999 is voorgelegd aan het Permanent Plantenziektekundig Comité.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Artikel 1
De onderstaande dossiers voldoen, rekening houdende
met de voorgestelde toepassingen, aan de in bĳlage II
vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie en,
voor minstens één gewasbeschermingsmiddel dat de
betrokken werkzame stof bevat, aan de in bĳlage III bĳ de
richtlĳn vervatte desbetreffende voorschriften:

Gedaan te Brussel, 31 mei 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

