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

VERORDENING (EG) Nr. 1628/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 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,
(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;

(2)

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 27 juli 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 26 juli 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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BĲLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 26 juli 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

0707 00 05

628
999
052
999
382
388
524
528
999
052
220
388
400
508
512
600
624
999
388
400
508
512
528
800
804
999
388
512
528
804
999
052
064
999
052
400
616
999
064
624
999

129,7
129,7
50,5
50,5
54,7
57,6
52,4
62,0
56,7
161,5
92,0
132,7
232,1
160,4
44,9
122,7
131,3
134,7
76,1
62,0
92,3
59,6
45,5
167,4
81,6
83,5
81,3
59,3
40,7
75,8
64,3
133,8
71,6
102,7
164,9
196,0
208,9
189,9
58,9
188,6
123,8

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

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. 1629/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 1999
betreffende de opening van een b¶zondere openbare inschr¶ving voor de verkoop op de binnenlandse markt van ongeveer 6 000 ton r¶st die in het bezit is van het Italiaanse interventiebureau
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bij Verordening (EG)
nr. 2072/98 (2), en met name op artikel 8, onder b), laatste
streepje,
(1)

(2)

(3)

Overwegende dat bĳ Verordening (EEG) nr. 75/91 van
de Commissie (3) de procedures en de voorwaarden voor
de verkoop van padie uit de voorraden van de interventiebureaus zĳ vastgesteld;
Overwegende dat er momenteel op de Italiaanse markt
vraag is naar bepaalde voor binnenlandse consumptie
gebruikte rĳstrassen; dat het interventiebureau over
bepaalde hoeveelheden rĳst van deze rassen beschikt; dat
een bĳzondere openbare inschrĳving dient te worden
geopend voor de verkoop op de binnenlandse markt van
ongeveer 6 000 ton padie uit de voorraden van het
Italiaanse interventiebureau;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het Italiaanse interventiebureau houdt, met inachtneming van
de voorwaarden van Verordening (EEG) nr. 75/91, een bĳzondere openbare inschrĳving voor de verkoop op de binnenlandse markt van ongeveer 6 000 ton rĳst uit zĳn voorraden
overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 75/
91.
Artikel 2
1.
De termĳn voor de indiening van biedingen loopt af op 9
augustus 1999.
2.
De biedingen moeten worden ingediend bĳ het Italiaanse
interventiebureau Ente Nazionale Risi (ENR), Piazza Pio XI 1,
I-20123 Milano (telex 334032; tel. 87 41 53).
Artikel 3
Uiterlĳk de eerste dinsdag na afloop van de indieningstermĳn
voor de biedingen stelt het Italiaanse interventiebureau de
Commissie in kennis van de verkochte partĳen en de gemiddelde daarvoor betaalde prĳs.
Artikel 4
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, 26 juli 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
(2) PB L 265 van 30.9.1998, blz. 4.
(3) PB L 9 van 12.1.1991, blz. 15.
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VERORDENING (EG) Nr. 1630/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 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, 26 juli 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
PARTIJEN A, B, C
1. Maatregel nr.: 180/98 (A); 181/98 (B); 182/98 (C)
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: Bangladesh
5. Beschikbaar te stellen product: zachte tarwe
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 100 000
7. Aantal part¶en: 3 (A: 30 000 ton; B: 30 000 ton; C: 40 000 ton)
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: Los gestort
10. Etikettering of merken: —
— Voor het merken te gebruiken taal: —
— 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: A: 23.8-12.9.1999; B: 13.9-3.10.1999; C: 4-24.10.1999
— tweede termĳn: A: 6-26.9.1999; B: 27.9-17.10.1999; C: 18.10-7.11.1999
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: 10.8.1999
— tweede termĳn: 24.6.1999
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: tlx:
25670 AGREC B; fax: (32−2) 296 70 03/296 70 04
22. Uitvoerrestitutie (4): restitutie toepasselĳk op 31.7.1999, vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1383/1999 van de
Commissie (PB L 163 van 29.6.1999, blz. 3)
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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 de volgende bescheiden over:
— plantengezondheidscertificaat.

27. 7. 1999

27. 7. 1999

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 194/7

VERORDENING (EG) Nr. 1631/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 1999
tot w¶ziging van Verordening (EG) nr. 2198/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente
openbare inschr¶ving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft,
tot 1 800 108 ton te verhogen
daartoe bĳlage I bĳ Verordening (EG) nr. 2198/98 moet
worden aangepast;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1253/1999 (2), en met name op artikel 5,
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2131/93 van
de Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 39/1999 (4), de procedures en de voorwaarden
voor de verkoop van granen door de interventiebureaus
zĳn vastgesteld;

(1)

Overwegende dat bĳ Verordening (EG) nr. 2198/98 van
de Commissie (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1510/1999 (6), een permanente openbare
inschrĳving is opengesteld voor de uitvoer van
1 600 325 ton gerst in het bezit van het Duitse interventiebureau; dat Duitsland de Commissie ervan in kennis
heeft gesteld dat haar interventiebureau voornemens is
de hoeveelheid waarvoor de inschrĳving voor uitvoer
wordt gehouden, met 199 783 ton te verhogen; dat de
totale hoeveelheid waarop de permanente openbare
inschrĳving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1 800 108 ton
moet worden verhoogd;

(2)

Overwegende dat het, wegens de verhoging van de
hoeveelheid waarop de inschrĳving betrekking heeft,
nodig is wĳzigingen aan te brengen in de lĳst betreffende de gebieden en de opgeslagen hoeveelheden; dat

(3)

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2198/98 wordt als volgt gewĳzigd:
1. Artikel 2 wordt gelezen:
„Artikel 2
1.
De inschrĳving heeft betrekking op een hoeveelheid
van ten hoogste 1 800 108 ton gerst voor uitvoer naar alle
derde landen, met uitzondering van de Verenigde Staten van
Amerika, Canada en Mexico.
2.
De gebieden waar de 1 800 108 ton gerst is opgeslagen, zĳn vermeld in bĳlage I.”.
2. Bĳlage I wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 26 juli 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
160 van 26.6.1999, blz. 18.
191 van 31.7.1993, blz. 76.
5 van 9.1.1999, blz. 64.
277 van 14.10.1998, blz. 9.
175 van 10.7.1999, blz. 29.
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BĲLAGE

„BĲLAGE I
(in ton)
Plaats van opslag

Hoeveelheid

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/
Bremen/Nordrhein-Westfalen

597 114

Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/
Saarland/Bayern

134 168

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern

620 053

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

448 773”
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VERORDENING (EG) Nr. 1632/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 1999
tot vaststelling, voor de periode 1999/2000, van de coëfficiënten voor in de vorm van Irish
whiskey uitgevoerde granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Overwegende dat, op grond van artikel 10 van Protocol
3 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (3), voor de betrokken granen geen restituties bĳ uitvoer naar Liechtenstein, IJsland en Noorwegen mogen worden toegekend; dat, op grond van
artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2825/93,
daarmee rekening moet worden gehouden bĳ de berekening van de coëfficiënten voor de periode 1999/2000;

(3)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2825/93 van de Commissie
van 15 oktober 1993 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
vaststelling en de toekenning van aangepaste restituties voor in
de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde
granen betreft (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 3098/
94 (2), en met name op artikel 5,
(1)

Overwegende dat in artikel 4, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 2825/93 is bepaald dat de hoeveelheden
granen waarvoor de restitutie wordt toegekend, de
hoeveelheden zĳn die onder controle zĳn geplaatst en
gedistilleerd en waarop een jaarlĳkse voor elke
betrokken lidstaat vast te stellen coëfficiënt is toegepast;
dat deze coëfficiënt de verhouding uitdrukt tussen de
uitgevoerde totale hoeveelheden en de totale in de
handel gebrachte hoeveelheden van de betrokken gedistilleerde drank op basis van de geconstateerde ontwikkeling van die hoeveelheden tĳdens het aantal jaren dat
overeenkomt met de gemiddelde rĳpingsperiode van de
betrokken gedistilleerde drank; dat, aan de hand van de
door Ierland verstrekte gegevens over de periode van 1
januari tot en met 31 december 1998, deze gemiddelde
rĳpingsperiode voor Ierse whiskey in 1998 vĳf jaar
bedroeg; dat de coëfficiënten voor de periode van 1 juli
1999 tot en met 30 juni 2000 moeten worden vastgesteld;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de periode van 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2000
worden de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2825/93
bedoelde coëfficiënten voor granen die in Ierland voor de bereiding van Irish whiskey worden gebruikt, vastgesteld zoals
aangegeven in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 juli 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 26 juli 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 258 van 16.10.1993, blz. 6.
(2) PB L 328 van 20.12.1994, blz. 12.

(3) PB L 1 van 3.1.1994, blz. 1.
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BĲLAGE
Coëfficiënten voor Ierland
Coëfficiënt
Toepassingsperiode

1 juli 1999 — 30 juni 2000
(1) Inclusief tot mout verwerkte gerst.

voor gerst die wordt
gebruikt voor de bereiding
van Irish whiskey,
categorie B (1)

voor granen die worden
gebruikt voor de bereiding
van Irish wiskey,
categorie A

0,133

0,187
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VERORDENING (EG) Nr. 1633/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 1999
tot vaststelling, voor de periode 1999/2000, van de coëfficiënten voor in de vorm van Spaanse
whisky uitgevoerde granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Overwegende dat, op grond van artikel 10 van Protocol
3 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (3), voor de betrokken granen geen restituties bij uitvoer naar IJsland, Liechtenstein en Noorwegen mogen worden toegekend; dat, op grond van
artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2825/93,
daarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van de coëfficiënt voor de periode 1999/2000;

(3)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2825/93 van de Commissie
van 15 oktober 1993 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
vaststelling en de toekenning van aangepaste restituties voor in
de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde
granen betreft (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3098/
94 (2), en met name op artikel 5,
(1)

Overwegende dat in artikel 4, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 2825/93 is bepaald dat de hoeveelheden
granen waarvoor de restitutie wordt toegekend, de
hoeveelheden zijn die onder controle zijn geplaatst en
gedistilleerd en waarop een jaarlijkse voor elke
betrokken lidstaat vast te stellen coëfficiënt is toegepast;
dat deze coëfficiënt de verhouding uitdrukt tussen de
uitgevoerde totale hoeveelheden en de totale in de
handel gebrachte hoeveelheden van de betrokken gedistilleerde drank op basis van de geconstateerde ontwikkeling van die hoeveelheden tijdens het aantal jaren dat
overeenkomt met de gemiddelde rijpingsperiode van de
betrokken gedistilleerde drank; dat, aan de hand van de
door Spanje verstrekte gegevens over de periode van 1
januari tot en met 31 december 1998, deze gemiddelde
rijpingsperiode voor Spaanse whisky in 1998 vier jaar
bedroeg; dat de coëfficiënten voor de periode van 1 juli
1999 tot en met 30 juni 2000 moeten worden vastgesteld;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de periode van 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2000
wordt de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2825/93
bedoelde coëfficiënt voor granen die in Spanje voor de bereiding van Spaanse whisky worden gebruikt, vastgesteld zoals
aangegeven in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 26 juli 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 258 van 16.10.1993, blz. 6.
(2) PB L 328 van 20.12.1994, blz. 12.

(3) PB L 1 van 3.1.1994, blz. 1.

L 194/12

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

BĲLAGE

Coëfficiënt voor Spanje
Toepassingsperiode

1 juli 1999 — 30 juni 2000

Coëfficiënt voor granen die worden gebruikt voor de bereiding
van Spaanse whisky, categorie A

0,0055
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VERORDENING (EG) Nr. 1634/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 1999
tot vaststelling, voor de periode 1999/2000, van de coëfficiënten voor in de vorm van Scotch
whisky uitgevoerde granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Overwegende dat, op grond van artikel 10 van Protocol
3 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (3), voor de betrokken granen geen restituties bĳ uitvoer naar Liechtenstein, Ĳsland en Noorwegen mogen worden toegekend; dat, op grond van
artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2825/93,
daarmee rekening moet worden gehouden bĳ de berekening van de coëfficiënten voor de periode 1999/2000;

(3)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2825/93 van de Commissie
van 15 oktober 1993 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
vaststelling en de toekenning van aangepaste restituties voor in
de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde
granen betreft (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 3098/
94 (2), en met name op artikel 5,
(1)

Overwegende dat in artikel 4, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 2825/93 is bepaald dat de hoeveelheden
granen waarvoor de restitutie wordt toegekend, de
hoeveelheden zĳn die onder controle zĳn geplaatst en
gedistilleerd en waarop een jaarlĳkse voor elke
betrokken lidstaat vast te stellen coëfficiënt is toegepast;
dat deze coëfficiënt de verhouding uitdrukt tussen de
uitgevoerde totale hoeveelheden en de totale in de
handel gebrachte hoeveelheden van de betrokken gedistilleerde drank op basis van de geconstateerde ontwikkeling van die hoeveelheden tĳdens het aantal jaren dat
overeenkomt met de gemiddelde rĳpingsperiode van de
betrokken gedistilleerde drank; dat, aan de hand van de
door het Verenigd Koninkrĳk verstrekte gegevens over
de periode van 1 januari tot en met 31 december 1998
deze gemiddelde rĳpingsperiode voor Schotse whisky in
1998 zeven jaar bedroeg; dat de coëfficiënten voor de
periode van 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2000
moeten worden vastgesteld;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de periode van 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2000
worden de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2825/93
bedoelde coëfficiënten voor granen die in het Verenigd
Koninkrĳk voor de bereiding van Scotch whisky worden
gebruikt, vastgesteld zoals aangegeven in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 juli 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 26 juli 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 258 van 16.10.1993, blz. 6.
(2) PB L 328 van 20.12.1994, blz. 12.

(3) PB L 1 van 3.1.1994, blz. 1.
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BĲLAGE

Coëfficiënten voor het Verenigd Koninkr¶k
Coëfficiënt
Toepassingsperiode

1 juli 1999 — 30 juni 2000

voor vermoute gerst die wordt
gebruikt voor de bereiding van
malt whisky

voor granen die worden
gebruikt voor de bereiding van
grain whisky

0,471

0,510
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VERORDENING (EG) Nr. 1635/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 1999
tot vaststelling van de wisselkoers voor bepaalde soorten directe steun
ning (EEG) nr. 1793/93 van de Commissie van 30 juni
1993 betreffende het ontstaansfeit voor de landbouwomrekeningskoersen in de hopsector (6), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1410/1999;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15
december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel
voor de euro (1),
Overwegende dat het ontstaansfeit voor de wisselkoers
voor de steun voor akkerbouwgewassen en zaaddragende leguminosen het begin van het verkoopseizoen is
waarvoor de steun wordt verleend, zoals bepaald in
artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2808/98 van
de Commissie van 22 december 1998 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel
voor de euro in de landbouwsector (2), gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1410/1999 (3);

(1)

Overwegende dat deze wisselkoers gedefinieerd is in
artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2808/98 en
met name gelĳk is aan het pro rata temporis gewogen
gemiddelde van de wisselkoersen in de maand vóór de
datum van het ontstaansfeit; dat die datum 1 juli 1999
is;

(2)

Overwegende dat de wisselkoers voor de bĳ artikel 12
van Verordening (EEG) nr. 1696/71 van de Raad (4),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1257/
1999 (5), ingestelde steun voor hop ook op de bovengenoemde manier is gedefinieerd in artikel 1 van Verorde-

(3)

(4)

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EG) nr.
1410/1999 is bepaald dat de Commissie de toe te
passen wisselkoers moet vaststellen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De wisselkoers die van toepassing is op:
— de in artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2808/98
bedoelde steun waarvan de datum van het ontstaansfeit
1 juli 1999 is, en
— de steun voor hop, ingesteld bĳ artikel 12 van Verordening
(EEG) nr. 1696/71,
is aangegeven in de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 juli 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 26 juli 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

349
349
164
175
160

van
van
van
van
van

24.12.1998, blz. 1.
24.12.1998, blz. 36.
30.6.1999, blz. 53.
4.8.1971, blz. 1.
26.6.1999, blz. 80.

(6) PB L 163 van 6.7.1993, blz. 22.
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Wisselkoers voor de in artikel 1 van deze verordening bedoelde steun
1 EUR =

7,43121
324,172

Deense kroon
Griekse drachme

8,83455

Zweedse kroon

0,650070

Brits pond
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VERORDENING (EG) Nr. 1636/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 1999
tot verlening van een vergunning voor nieuwe toevoegingsmiddelen en nieuwe toepassingen van
toevoegingsmiddelen voor de diervoeding
Raad van 26 november 1990 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (6), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Richtlĳn 97/65/EG (7), volledig van toepassing zĳn op het gebruik en de hantering door werknemers van toevoegingsmiddelen voor de diervoeding;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 70/524/EEG van de Raad van 23 november
1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1411/1999 van de
Commissie (2), en met name op de artikelen 9 J en 3,
(1)
Overwegende dat in Richtlĳn 70/524/EEG is bepaald
dat, rekening houdend met de ontwikkeling van de
wetenschappelĳke en technische kennis, nieuwe toevoegingsmiddelen of nieuwe toepassingen van toevoegingsmiddelen kunnen worden toegestaan;
(2)
Overwegende dat de lidstaten bĳ Richtlĳn 93/113/EG
van de Raad van 14 december 1993 betreffende het
gebruik en het in de handel brengen van voor de diervoeding bestemde enzymen, micro-organismen en hun
preparaten (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 97/40/
EG (4), in afwĳking van Richtlĳn 70/524/EEG zĳn
gemachtigd om het gebruik en het in de handel brengen
van enzymen, micro-organismen en preparaten daarvan
voorlopig toe te staan;
(3)
Overwegende dat een voorlopige vergunning voor
nieuwe toevoegingsmiddelen of voor nieuwe toepassingen van toevoegingsmiddelen kan worden afgegeven
als die middelen of die nieuwe toepassingen, bĳ het
toegestane gehalte, niet schadelĳk zĳn voor de gezondheid van mens of dier, of voor het milieu, en de
verbruiker niet schaden door nadelige beïnvloeding van
de kenmerken van de dierlĳke producten, als de aanwezigheid van die middelen in diervoeders bepaalbaar is en
als op grond van de beschikbare resultaten redelĳkerwĳs
mag worden aangenomen dat zĳ bĳ gebruik in diervoeders een gunstige invloed uitoefenen op de eigenschappen daarvan of op de dierlĳke productie;
(4)
Overwegende dat Richtlĳn 89/391/EEG van de Raad van
12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het
werk (5) en de in het kader daarvan vastgestelde bĳzondere richtlĳnen, met name Richtlĳn 90/679/EEG van de

(5)

Overwegende dat na onderzoek van de dossiers, die de
lidstaten overeenkomstig artikel 3 van Richtlĳn 93/
113/EG hebben ingediend, blĳkt dat sommige preparaten die tot de groepen van de enzymen en de microorganismen behoren, voorlopig kunnen worden toegestaan;

(6)

Overwegende dat het Wetenschappelĳk Comité voor de
diervoeding een gunstig advies heeft gegeven betreffende
de onschadelĳkheid van deze preparaten;

(7)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De tot de groep „enzymen” behorende preparaten die in bĳlage
I bĳ deze verordening worden vermeld, kunnen overeenkomstig Richtlĳn 70/524/EEG onder de voorwaarden van die
bĳlage als toevoegingsmiddel in de diervoeding worden toegestaan.
Artikel 2
Het tot de groep „micro-organismen” behorende preparaat dat
in bĳlage II bĳ deze verordening wordt vermeld, kan overeenkomstig Richtlĳn 70/524/EEG onder de voorwaarden van die
bĳlage als toevoegingsmiddel in de diervoeding worden toegestaan.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 26 juli 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

270
164
334
180
183

van
van
van
van
van

14.12.1970, blz. 1.
30.6.1999, blz. 56.
31.12.1993, blz. 17.
9.7.1997, blz. 21.
29.6.1989, blz. 1.

(6) PB L 374 van 31.12.1990, blz. 1.
(7) PB L 335 van 6.12.1997, blz. 17.

Minimum
Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrĳving

34

Endo-1,3 (4)-bèta-glucanase
EC 3.2.1.6

Bereiding van endo-1,3 (4)-bètaglucanase en endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Aspergillus niger (NRRL 25 541) en van

Diersoort of
-categorie

Maximumleeftĳd

Maximum

Aantal activiteitseenheden
per kg volledig diervoeder

Andere bepalingen

Duur van de
vergunning

NL

Nr.

L 194/18

BĲLAGE I

4 maanden

Endo-1,3
(4)-bètaglucanase:
165 U

—

alfa-amylase geproduceerd door
Aspergillus
oryzae
(ATCC
66 222), met een minimale activiteit van:
endo-1,3 (4)-bèta-glucanase:

Endo 1,4bètaxylanase:
240 U

—

Alfa-amylase
EC 3.2.1.1

275 U/g (1)
endo 1,4-bèta-xylanase:
400 U/g (2)
alfa-amylase: 3 100 U/g (3)

Alfaamylase:
1 860 U

—

Endo1,3(4)-bètaglucanase:
80 U

—

Endo-1,4bèta-xylanase:
180 U

—

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-bèta-xylanase
EC 3.2.1.8.

Bereiding van endo-1,3(4)-bètaglucanase geproduceerd door
Trichoderma
longibrachiatum
(ATCC 2 106) en endo-1,4-bètaxylanase
geproduceerd
door
Trichoderma
longibrachiatum

(ATCC 2 105), met een minimale
activiteit van:
endo-1,3(4)-bèta-glucanase:
80 U/g (4)
endo-1,4-bèta-xylanase:
180 U/g (5)

Legkippen

—

30.9.1999

2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:
endo-1,3 (4)-bèta-glucanase: 165 U
endo-1,4-bèta-xylanase: 240 U
alfa-amylase: 1 860 U.
3. Voor gebruik in mengvoeders waarin granen

aanwezig zĳn die rĳk zĳn aan zetmeel en nietzetmeelpolysachariden (vooral arabinoxylanen en
bèta-glucanen), bĳvoorbeeld voeders die meer dan
45 % gerst en 10 % tarwe of 10 % maïs bevatten.

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden.
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 80 U

endo-1,4-bèta-xylanase: 180 U.
3. Voor gebruik in mengvoeder die rĳk zĳn aan
niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen
en arabinoxylanen), bĳvoorbeeld voeders die
meer dan 60 % gerst bevatten.

30.9.1999

27. 7. 1999

Endo-1,4-bèta-xylanase
EC 3.2.1.8

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden.
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Biggen

Nr.

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase
EC 3.2.1.6.

Bereiding van endo-1,3(4)-bètaglucanase geproduceerd door
Trichoderma
longibrachiatum
(ATCC 2 106) en endo-1,4-bètaxylanase
geproduceerd
door

Diersoort of
-categorie

Maximumleeftĳd

Mestkippen

—

Trichoderma longibrachiatum (IMI
SD 135), met een minimale activiteit van:
endo-1,3(4)-bèta-glucanase:
300 U/g (6)
endo-1,4-bèta-xylanase:

300 U/g (7)

Legkippen

—

Aantal activiteitseenheden
per kg volledig diervoeder

Endo1,3(4)-bètaglucanase:
300 U

—

Endo-1,4bèta-xylanase:
300 U

—

Endo1,3(4)-bètaglucanase:
300 U

—

Endo-1,4bèta-xylanase:
300 U

—

Andere bepalingen

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden.
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

Duur van de
vergunning

30.9.1999

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 300 U
endo-1,4-bèta-xylanase: 300 U.
3. Voor gebruik in mengvoeders die rĳk zĳn aan
niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen
en arabinoxylanen), bĳvoorbeeld voeders die
meer dan 40 % gerst bevatten.

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden.
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

30.9.1999
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Endo-1,4-bèta-xylanase
EC 3.2.1.8.

Chemische formule, beschrĳving

NL

36

Toevoegingsmiddel

Maximum

27. 7. 1999

Minimum

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 300 U
endo-1,4-bèta-xylanase: 300 U.
3. Voor gebruik in mengvoeders die rĳk zĳn aan
niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen
en arabino-xylanen), bĳvoorbeeld voeders die
meer dan 35 % gerst bevatten.

L 194/19

Nr.

Endo-1,4-bèta-xylanase
EC 3.2.1.8.

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2 105) en subtilisine geproduceerd door Bacillus subtilis (ATCC

Diersoort of
-categorie

Maximumleeftĳd

Mestkippen

—

Aantal activiteitseenheden
per kg volledig diervoeder

Endo-1,4bèta-xylanase:
500 U

—

Andere bepalingen

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden.

Duur van de
vergunning

30.9.1999

2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

2 107), met een minimale activiteit van:
endo 1,4-bèta-xylanase:
2 500 U/g (8)
subtilisine: 800 U/g (9)

endo-1,4-bèta-xylanase:
500-2 500 U
subtilisine: 160-800 U.

Subtilisine:
160 U

3. Voor gebruik in mengvoeders, bĳvoorbeeld
voeders die meer dan 65 % tarwe bevatten.

Kalkoenen

—

Endo-1,4bèta-xylanase:
825 U

—

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden.
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

Subtilisine:
265 U

—

30.9.1999
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Subtilisine
EC 3.4.21.62

Chemische formule, beschrĳving

NL

37

Toevoegingsmiddel

Maximum

L 194/20

Minimum

endo-1,4-bèta-xylanase:
825-2 500 U
subtilisine: 265-800 U.
3. Voor gebruik in mengvoeders, bĳvoorbeeld
voeders die meer dan 45 % tarwe bevatten.

27. 7. 1999

Nr.

Endo-1,4-bèta-xylanase
EC 3.2.1.8.

Subtilisine EC 3.4.21.62.

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-bèta-xylanase:
EC 3.2.1.8.

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2 105) en subtilisine geproduceerd door Bacillus subtilis (ATCC

Diersoort of
-categorie

Biggen

Maximumleeftĳd

4 maanden

2 107), met een minimale activiteit van:
endo 1,4-bèta-xylanase:
5 000 U/g (10)
subtilisine: 500 U/g (11)

Bereiding van endo-1,3(4)-bètaglucanase geproduceerd door
Trichoderma
longibrachiatum
(ATCC 2 106) en endo-1,4-bètaxylanase
geproduceerd
door
Trichoderma
longibrachiatum

(ATCC 2 105), met een minimale
activiteit van:
endo-1,3(4)-bèta-glucanase:
400 U/g (12)
endo-1,4-bèta-xylanase:
400 U/g (13)

Aantal activiteitseenheden
per kg volledig diervoeder

Endo-1,4bèta-xylanase:
5 000 U

—

Subtilisine:
500 U

—

Andere bepalingen

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden.

Duur van de
vergunning

30.9.1999

2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:
endo-1,4-bèta-xylanase: 5 000 U
subtilisine: 500 U.
3. Voor gebruik in mengvoeders, bĳvoorbeeld
voeders die meer dan 40 % tarwe bevatten.

Mestvarkens

—

Endo1,3(4)-bètaglucanase:
400 U

—

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden.
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

Endo-1,4bèta-xylanase:
400 U

—

30.9.1999
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Chemische formule, beschrĳving

NL

38

Toevoegingsmiddel

Maximum

27. 7. 1999

Minimum

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 400 U
endo-1,4-bèta-xylanase: 400 U.
3. Voor gebruik in mengvoeders die rĳk zĳn aan
niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen
en arabinoxylanen) bĳvoorbeeld voeders die meer
dan 65 % gerst bevatten.

L 194/21

Nr.

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase
EC 3.2.1.6.

Subtilisine
EC 3.4.21.62.

41

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-bèta-xylanase
EC 3.2.1.8.

Maximumleeftĳd

Mestkippen

—

Trichoderma
longibrachiatum
(ATCC 2 105) en subtilisine
geproduceerd
door
Bacillus
subtilis (ATCC 2 107), met een
minimale activiteit van:
endo-1,3(4)-bèta-glucanase:
100 U/g (14)
endo-1,4-bèta-xylanase:
300 U/g (15)
subtilisine: 800 U/g (16)

Bereiding van endo-1,3(4)-bètaglucanase geproduceerd door
Trichoderma
longibrachiatum
(ATCC 2 106), endo-1,4-bètaxylanase
geproduceerd
door

Trichoderma
longibrachiatum
(ATCC 2 105) en subtilisine
geproduceerd
door
Bacillus
subtilis (ATCC 2 107), met een
minimale activiteit van:

endo-1,3(4)-bèta-glucanase:
100 U/g (17)
endo-1,4-bèta-xylanase:
2 500 U/g (18)
Subtilisine: 800 U/g (19)

Mestkippen

—

Aantal activiteitseenheden
per kg volledig diervoeder

Endo1,3(4)bèta-glucanase:
30 U

—

Endo-1,4bèta-xylanase:
90 U

—

Subtilisine:
240 U

—

Endo1,3(4)bèta-glucanase:
25 U

—

Endo-1,4bèta-xylanase:
625 U

—

Subtilisine:
200 U

—

Andere bepalingen

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden.

Duur van de
vergunning

30.9.1999

2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 30-100 U
endo-1,4-bèta-xylanase: 90-300 U
subtilisine: 240-800 U.
3. Voor gebruik in mengvoeders, bĳvoorbeeld
voeders die meer dan 60 % gerst bevatten.

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden.
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

30.9.1999

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 25-100 U
endo-1,4-bèta-xylanase: 625-2 500 U
subtilisine: 200-800 U.
3. Voor gebruik in mengvoeders, bĳvoorbeeld
voeders die meer dan 30 % tarwe en 10 % gerst
bevatten.

27. 7. 1999

Subtilisine
EC 3.4.21.62.

Bereiding van endo-1,3(4)-bètaglucanase geproduceerd door
Trichoderma
longibrachiatum
(ATCC 2 106), endo-1,4-bètaxylanase
geproduceerd
door

Diersoort of
-categorie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Endo-1,4-bèta-xylanase
EC 3.2.1.8.

Chemische formule, beschrĳving

NL

40

Toevoegingsmiddel

Maximum

L 194/22

Minimum

Nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrĳving

Diersoort of
-categorie

Endo1,3(4)bèta-glucanase:
100 U

—

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (IMI SD
135), met een minimale activiteit
van:
Vaste vorm: 4 000 U/g (20)
Kenmerken van het toegestane
preparaat:
endo 1,4-bèta-xylanase: 1,99 %
tarwe: 97,7 %
calciumpropionaat: 0,3 %
lecithine: 0,01 %

Biggen

4 maanden

4 000 U

30.9.1999

30.9.1999

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U
endo-1,4-bèta-xylanase: 2 500 U
subtilisine: 800 U
3. Voor gebruik in mengvoeders, bĳvoorbeeld

voeders die meer dan 50 % tarwe en 25 % gerst
bevatten.

Subtilisine:
800 U

Endo-1,4-bètaxylanase
EC 3.2.1.8

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden.

Duur van de
vergunning

2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

Endo 1,4bèta-xylanase:
2 500 U

42

Andere bepalingen
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—

Aantal activiteitseenheden
per kg volledig diervoeder

NL

Legkippen

Maximumleeftĳd

Maximum

27. 7. 1999

Minimum

—

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden.
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:
4 000 U/kg.
3. Voor gebruik in mengvoeders die rĳk zĳn aan
niet-zetmeelpolysachariden (vooral arabinoxylanen), bĳvoorbeeld voeders die meer dan 60 %
tarwe bevatten.

L 194/23

(1) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 4,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit bèta-glucaan van haver.
(2) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 4,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit haverxylaan.
(3) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 4,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit tarwezetmeel.
(4) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit bèta-glucaan van gerst.
(5) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit haverxylaan.
(6) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit bèta-glucaan van gerst.
(7) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit haverxylaan.
(8) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit haverxylaan.
(9) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 7,5 en een temperatuur van 40 °C 1 microgram fenolverbinding (tyrosine-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit caseïnesubstraat.
(10) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit haverxylaan.
(11) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 7,5 en een temperatuur van 40 °C 1 micromol reducerende suikers (tyrosine-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit caseïnesubstraat.
(12) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit bèta-glucaan van gerst.
(13) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit haverxylaan.
(14) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit bèta-glucaan van gerst.
(15) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit haverxylaan.
(16) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 7,5 en een temperatuur van 40 °C 1 microgram fenolverbinding (tyrosine-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit caseïnesubstraat.
(17) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit bèta-glucaan van gerst.
(18) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit haverxylaan.
(19) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 7,5 en een temperatuur van 40 °C 1 microgram fenolverbinding (tyrosine-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit caseïnesubstraat.
(20) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit haverxylaan.

L 194/24
NL
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Toevoegingsmiddel

13

Enteroccocus faecium
DSM 10 663
NCIMB 10 415

Chemische formule, beschrĳving

Kalveren

Mestkippen

Maximumleeftĳd

CFU/kg
volledig
diervoeder

CFU/kg
volledig
diervoeder

Andere bepalingen

6 maanden

1 × 109

1 × 1010

In de gebruiksaanwĳzing voor het
toevoegingsmiddel en het voormengsel
de opslagtemperatuur, de houdbaarheid
en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets
vermelden.

30.9.1999

—

1 × 109

1 × 1010

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het
toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de
houdbaarheid en de stabiliteit bĳ
verwerking tot pellets vermelden.

30.9.1999

2. Mag worden gebruikt in mengvoeders
die de volgende toegestane coccidiostatica bevatten: amprolium, amprolium-ethopabaat, arprinocide, decoquinato, diclazuril, dinitolmide, halofuginone, lasalocide-natrium, maduramicine-ammonium, meticlorpindol/
methylbenzoquaat,
monensinnatrium, narasin, nicarbazin, robenidine en salinomycine-natrium.

Duur van de
vergunning

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Bereiding
van
Enteroccocus
faecium met ten minste:
Poeder en korrels:
3,5 × 1010 CFU/g toevoegingsmiddel
Gecoat:
2,0 × 1010 CFU/g toevoegingsmiddel
Vloeibaar:
1 × 1010 CFU/g toevoegingsmiddel

Diersoort of categorie

Maximum

NL

Nr.

Minimum

27. 7. 1999

BĲLAGE II

L 194/25

L 194/26
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VERORDENING (EG) Nr. 1637/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 1999
tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de voor gedroogde v¶gen (basisproduct)
aan de telers te betalen minimumpr¶s, van de aankooppr¶s daarvan voor de opslaghouders en van
het bedrag van de productiesteun voor gedroogde v¶gen
dat de voorwaarden voor de aankoop en het beheer van
de producten door de opslaghouders zĳn bepaald bĳ
Verordening (EG) nr. 1622/1999 van de Commissie van
23 juli 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad, wat betreft
de opslagregeling voor rozĳnen en krenten en
gedroogde vĳgen (basisproduct) (6), zodat het dienstig is
de aankoopprĳs voor het verkoopseizoen 1999/2000
vast te stellen voor vĳgen van de laagste kwaliteitsklasse
die is vastgesteld in bĳlage I bĳ Verordening (EG) nr.
1573/1999;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector van op basis van groenten en fruit
verwerkte producten (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2199/97 (2), en met name op artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 9 en
artikel 9, lid 8,

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EG) nr.
504/97 van de Commissie van 19 maart 1997
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 2201/96 van de Raad wat de productiesteunregeling
voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit
betreft (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1607/1999 (4), de begin- en einddata van de verkoopseizoenen zĳn vastgesteld;

(1)

(4)

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit
verwerkte producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overwegende dat de criteria voor de vaststelling van de
minimumprĳs en de productiesteun zĳn vastgesteld in
artikel 3 en in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2201/
96 en dat de producten waarvoor de minimumprĳs en
de productiesteun zĳn vastgesteld, zĳn vermeld in artikel
1 en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1573/1999 van
de Commissie van 19 juli 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de
Raad, wat betreft de kenmerken voor gedroogde vĳgen
die voor productiesteun in aanmerking komen (5), zodat
het dienstig is de minimumprĳs en de productiesteun
voor het verkoopseizoen 1999/2000 vast te stellen;

(2)

Overwegende dat in artikel 9, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 2201/96 is bepaald welke criteria gelden
voor de vaststelling van de prĳs waartegen de opslaghouders gedroogde vĳgen (basisproduct) aankopen en

(3)

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

297 van 21.11.1996, blz. 29.
303 van 6.11.1997, blz. 1.
78 van 20.3.1997, blz. 14.
190 van 23.7.1999, blz. 11.
187 van 20.7.1999, blz. 27.

Voor het verkoopseizoen 1999/2000 bedraagt:
a) de in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde
minimumprĳs voor gedroogde vĳgen (basisproduct)
87,886 EUR per 100 kg nettogewicht af teler,
b) de in artikel 4 van voornoemde verordening bedoelde
productiesteun voor gedroogde vĳgen (basisproduct)
29,335 EUR per 100 kg nettogewicht,
c) de in artikel 9, lid 2, van voornoemde verordening bedoelde
aankoopprĳs voor gedroogde vĳgen (basisproduct)
58,444 EUR per 100 kg nettogewicht.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1999.
(6) PB L 192 van 24.7.1999, blz. 33.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 26 juli 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1638/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 1999
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1269/1999 van de Raad waarb¶ in de
gedeeltel¶ke terugbetaling van de in het kader van een tariefcontingent voor brouwgerst geïnde
invoerrechten wordt voorzien
gebruikte saldo van het jaarlĳkse contingent van 50 000
ton;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(3)

Overwegende dat het bĳ Verordening (EG) nr. 1269/
1999 geopende tariefcontingent betrekking heeft op de
perioden 1 januari-31 december van 1999 en van 2000;
dat, ondanks het bepaalde in artikel 2 van die verordening, geen bepalingen met terugwerkende kracht kunnen
worden vastgesteld om de kwaliteit van de reeds ingevoerde gerst te garanderen, en evenmin om de documenten te erkennen aan de hand waarvan deze kwaliteit
kan worden gegarandeerd;

(4)

Overwegende dat deze internationale verbintenis ten
uitvoer dient te worden gelegd door voor de marktdeelnemers die gedurende de betrokken perioden voor
brouwdoeleinden bestemde gerst van een specifieke
kwaliteit hebben ingevoerd, de mogelĳkheid te openen
om op hun verzoek voor een reductie van het invoerrecht in aanmerking te komen, waarbĳ eventuele forfaitaire verlagingen op die reductie in mindering moeten
worden gebracht; dat de lidstaten derhalve dienen te
worden gemachtigd om de te veel geïnde rechten terug
te betalen aan de marktdeelnemers die kunnen bewĳzen
dat zĳ tussen 1 januari 1999 en de datum van inwerkingtreding van deze verordening, de forfaitaire verlaging van het voor brouwgerst voor de moutbereiding
geldende invoerrecht met 8 EUR per ton hebben
verkregen; dat het, aangezien de termĳn voor de verwerking van gerst tot mout bĳ Verordening (EG) nr. 1249/
96 is vastgesteld op zes maanden vanaf de datum van
het in het vrĳe verkeer brengen en aangezien voor de
vervaardiging van het in verband met dit contingent
bedoelde biertype een termĳn van 100 dagen ruimschoots volstaat, dienstig is om, teneinde een en ander
zo eenvoudig mogelĳk te houden, bovengenoemde
termĳnen te handhaven in het kader van de bepalingen
betreffende het contingent;

(5)

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

Gelet op Verordening (EG) nr. 1269/1999 van de Raad van 14
juni 1999 betreffende de opening van een communautair
tariefcontingent voor gerst voor verwerking tot mout van GNcode 1003 00 (1), en met name op artikel 2,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1523/1999 (3), en met name op artikel 10, lid
4,
(1)

Overwegende dat de regeling inzake de invoer van
granen in de Gemeenschap nader is uitgewerkt bĳ Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van 28 juni
1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien
van de invoerrechten in de sector granen (4), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2519/98 (5); dat
artikel 2, lid 5, van deze verordening met name voor
brouwgerst voorziet in een forfaitaire verlaging van het
invoerrecht met 8 EUR per ton;

(2)

Overwegende dat op grond van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1269/1999 voor 1999 en 2000 een tariefcontingent is geopend van telkens 50 000 ton gerst van
hoge kwaliteit van GN-code 1003 00 die bestemd is
voor verwerking tot mout die zal worden gebruikt voor
de bereiding van bepaalde soorten bier dat rĳpt in tanks
met beukenhout; dat het douanerecht voor deze invoer
gelĳk is aan 50 % van het op de dag van invoer geldende
volledige recht zonder toepassing van de forfaitaire
verlaging van het invoerrecht met 8 EUR per ton op
grond van Verordening (EG) nr. 1249/96; dat derhalve
voor een maximumhoeveelheid van 50 000 ton brouwgerst, waarvoor het invoercertificaat tussen 1 januari
1999 en de datum van inwerkingtreding van deze verordening is aangevraagd, de op grond van Verordening
(EG) nr. 1249/96 toegepaste rechten dienen te worden
aangepast door het op de dag van het in het vrĳe verkeer
brengen van het ingevoerde product geldende recht met
50 % te verlagen en het aldus verkregen bedrag te
verhogen met 8 EUR per ton in verband met de forfaitaire verlaging van het invoerrecht die bĳ het in het vrĳe
verkeer brengen kan zĳn toegepast; dat voor de hoeveelheden waarvoor het invoercertificaat wordt aangevraagd
tussen de datum van inwerkingtreding van deze verordening en 1 januari 1999, het invoerrecht moet worden
verlaagd met 50 % binnen de grenzen van het nog niet

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

151
181
160
161
315

van
van
van
van
van

18.6.1999, blz. 1.
1.7.1992, blz. 21.
26.6.1999, blz. 18.
29.6.1996, blz. 125.
25.11.1998, blz. 7.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Krachtens artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1269/1999
wordt op verzoek van de importeur of van zĳn gemachtigde en
voor in totaal ten hoogste 50 000 ton, een bedrag gelĳk aan
50 % van het invoerrecht dat voor elke betrokken zending gold
op de dag van het in het vrĳe verkeer brengen, verlaagd met
8 EUR per ton, terugbetaald voor de hoeveelheden brouwgerst
bestemd voor de bereiding van bier dat in tanks met beukenhout rĳpt, waarvoor bĳ het in het vrĳe verkeer brengen een
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forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 8 EUR per ton is
toegepast op grond van artikel 2, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1249/96 en waarvoor het invoercertificaat is aangevraagd
in de periode van 1 januari 1999 tot en met de datum van
inwerkingtreding van deze verordening.
Dat bedrag wordt terugbetaald op voorwaarde dat:
— de ingevoerde gerst tot mout is verwerkt binnen zes
maanden na de datum van het in het vrĳe verkeer brengen
en
— die mout binnen 100 dagen na de datum van verwerking
van de gerst tot mout is gebruikt bĳ de bereiding van bier
dat rĳpt in tanks met beukenhout.
2.
Voor de in lid 1 bedoelde hoeveelheden dienen de belanghebbenden binnen 15 werkdagen na de datum van inwerkingtreding van deze verordening bĳ de bevoegde autoriteit van de
lidstaat van afgifte van het invoercertificaat een aanvraag om
toekenning van het verlaagde recht in aan de hand van een
formulier volgens het in bĳlage II vastgestelde model, met
vermelding van de hoeveelheid die in aanmerking komt voor
de in lid 1 bedoelde gedeeltelĳke terugbetaling van het recht.
De aanvraag gaat vergezeId van:
— het invoercertificaat of het uittreksel van het invoercertificaat waaruit blĳkt dat deze hoeveelheid in het vrĳe verkeer
is gebracht,
— het bewĳs dat de aanvrager bĳ de dienst die het invoercertificaat heeft afgegeven, een honoreringsgarantie heeft gesteld
ten bedrage van 5 EUR per ton en
— een aanvraag om een verklaring ten behoeve van de terugbetaling van het recht overeenkomstig het in bĳlage I vastgestelde model.
3.
De lidstaten stellen de Commissie binnen vĳf werkdagen
na het verstrĳken van de in lid 2, eerste alinea, bedoelde
termĳn, per telexbericht, fax of telegram in kennis van de
hoeveelheden waarop de aanvragen om toekenning van het
verlaagde recht betrekking hebben die zĳn ingediend in de
periode van 1 januari 1999 tot en met de datum van inwerkingtreding van deze verordening.
4.
Wanneer uit de door de lidstaten meegedeelde gegevens
blĳkt dat de totale hoeveelheid waarvoor aanvragen om toekenning van het verlaagde recht zĳn ingediend, voor de betrokken
periode groter is dan 50 000 ton, stelt de Commissie de
lidstaten binnen drie werkdagen na het verstrĳken van de in lid
3 bedoelde termĳn in kennis van het percentage waarmee de
hoeveelheden waarvoor een aanvraag om een verklaring is
ingediend, moeten worden verlaagd.
5.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat van afgifte van het
invoercertificaat geeft een verklaring af volgens het in bĳlage
vastgestelde model, waarin wordt aangegeven welke hoeveelheid, eventueel na toepassing van het in lid 4 bedoelde verlagingspercentage, voor gedeeltelĳke terugbetaling van het recht
in aanmerking komt.
Deze verklaring wordt slechts afgegeven en de in lid 2 bedoelde
honoreringsgarantie wordt slechts vrĳgegeven voor de hoeveelheden waarvoor de belanghebbende de volgende bewĳzen
levert:
— het bewĳs dat de gerst tot mout is verwerkt, als bedoeld in
artikel 2, lid 5, onder c), van Verordening (EG) nr. 1249/96
en
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— een aanvullende verklaring waaruit blĳkt dat de mout
binnen de in lid 1 vastgestelde termĳn is gebruikt bĳ de
bereiding van bier dat in tanks met beukenhout rĳpt. Deze
verklaring wordt afgegeven door:
— een overheidsinstantie, als bewĳs dat de brouwerĳ waar
de betrokken mout voor de bereiding van bier is
gebruikt, ten tĳde van de verwerking over rĳpingstanks
met beukenhout beschikte, wanneer de bierbereiding
heeft plaatsgevonden vóór de bekendmaking van deze
verordening,
— de douanedienst die belast is met de controle op de
verwerking van gerst tot mout, voor de hoeveelheden
gerst waarvoor het invoercertificaat is aangevraagd vóór
de bekendmaking van deze verordening, maar de
verwerking tot bier nog niet heeft plaatsgevonden op
die datum.
De in lid 2 bedoelde honoreringsgarantie voor de werkelĳk
verwerkte hoeveelheden waarvoor evenwel geen verlaagd recht
is toegekend, wordt vrĳgegeven.
6.
De aanvragen om terugbetaling moeten door de belanghebbende worden ingediend bĳ het douanekantoor van
boeking. De aanvragen om terugbetaling moeten vergezeld
gaan van:
a) het invoercertificaat of een voor eensluidend gewaarmerkt
afschrift ervan,
b) de in lid 5 bedoelde verklaring en
c) de aangifte voor het in het vrĳe verkeer brengen voor de
betrokken invoer.

Artikel 2
1.
Krachtens artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1269/1999
wordt op verzoek van de importeur of van zĳn gemachtigde
voor elke betrokken partĳ het recht van het gemeenschappelĳk
douanetarief dat gold op de dag van het in het vrĳe verkeer
brengen, verlaagd met een bedrag gelĳk aan 50 % voor de
hoeveelheden gerst van GN-code 1003 00 bestemd voor
verwerking tot mout (volgnummer van het contingent
09.4061) met het oog op de bereiding van bier dat rĳpt in
tanks met beukenhout, waarvoor het invoercertificaat is aangevraagd in 2000 of tussen de datum van inwerkingtreding van
deze verordening en 31 december 1999. In dat geval wordt de
in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96 vastgestelde verlaging van het recht met 8 EUR per ton niet toegepast.
Voor de periode tussen de datum van inwerkingtreding van
deze verordening en 31 december 1999, geldt deze verlaging
van het invoerrecht met 50 % evenwel slechts voor een
hoeveelheid die gelĳk is aan het voor 1999 vastgestelde contingent van 50 000 ton, verminderd met de hoeveelheid waarvoor
in de periode tussen 1 januari 1999 en de datum van inwerkingtreding van deze verordening aanvragen om terugbetaling
van het recht zĳn ingediend overeenkomstig het bepaalde in
artikel 1. Bĳ de toekenning van het verlaagde recht wordt,
indien nodig, uitgegaan van de chronologische volgorde waarin
de aanvragen zĳn ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening, totdat de resterende hoeveelheid is
opgebruikt.
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De verlaging van het recht wordt toegekend op voorwaarde
dat:
— de ingevoerde gerst tot mout is verwerkt binnen zes
maanden na de datum van het in het vrĳe verkeer brengen
en
— die mout binnen 100 dagen na de datum van verwerking
van de gerst tot mout is gebruikt bĳ de bereiding van bier
dat rĳpt in tanks met beukenhout.
2.
In vak 24 van de invoercertificaataanvraag en van het
invoercertificaat dat wordt opgesteld overeenkomstig artikel 2,
lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96, wordt één van de
volgende vermeldingen aangebracht:
— Derecho 50 % solicitado. Reglamento (CE) no 1638/1999.
Contingente arancelario no 09.4061
— Anmodning om 50 % toldsats. Forordning (EF) nr. 1638/
1999. Toldkontingent nr. 09.4061
— 50 %-Satz beantragt. Verordnung (EG) Nr. 1638/1999.
Zollkontingent Nr. 09.4061
— Ζητούµενος δασµός 50 %. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1638/1999.
∆ασµολογικές ποσοστώσεις υπ' αριθ. 09.4061
— 50 % duty requested. Regulation (EC) No 1638/1999. Tariff
quota No 09.4061
— Droit 50 % demandé. Règlement (CE) no 1638/1999.
Contingent tarifaire no 09.4061
— Dazio 50 % richiesto. Regolamento (CE) n. 1638/1999.
Contingente tariffario n. 09.4061
— Gevraagd recht 50 %. Verordening (EG) nr. 1638/1999.
Tariefcontingent nr. 09.4061
— Direito 50 % pedido. Regulamento (CE) n.o 1638/1999.
Contingente pautal n.o 09.4061
— Pyydetty tullinalennus 50 %. Asetus (EY) N:o 1638/1999.
Tariffikiintiö N:o 09.4061
— Begärd tullsats 50 %. Förordning (EG) nr 1638/1999.
Tullkvot nr 09.4061.
Bĳ het in het vrĳe verkeer brengen van de betrokken zending
wordt het certificaat door het douanekantoor slechts afgeboekt
indien de onderstaande kwaliteitskenmerken van de ingevoerde
gerst:
— soortelĳk gewicht: minstens 60,5 kg/hl,
— aangetaste korrels: ten hoogste 1 %,
— vochtgehalte: ten hoogste 13,5 %,
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3.
Een aanvraag om toekenning van het verlaagde recht,
volgens het in bĳlage II vastgestelde model, wordt door de
belanghebbende vóór het einde van de betrokken jaarlĳkse
periode ingediend bĳ de bevoegde autoriteiten van de lidstaat
waar de goederen in het vrĳe verkeer worden gebracht. De
aanvraag om toekenning van het verlaagde recht is slechts
ontvankelĳk indien zĳ vergezeld gaat van:
— het bewĳs dat de aanvrager een natuurlĳke persoon of een
rechtspersoon is die sedert ten minste twaalf maanden een
commerciële activiteit uitoefent in de graansector en die is
geregistreerd in de lidstaat waar de aanvraag wordt ingediend,
— het bewĳs dat de aanvrager bĳ de bevoegde instantie van de
lidstaat waar de goederen in het vrĳe verkeer worden
gebracht, een zekerheid heeft gesteld voor een bedrag van
10 EUR per ton,
— de schriftelĳke verbintenis van de aanvrager dat de volledige
hoeveelheid in te voeren gerst binnen zes maanden na de
datum van aanvaarding van het in het vrĳe verkeer
brengen, zal worden verwerkt tot mout die binnen 100
dagen na het verstrĳken van de termĳn voor de verwerking
tot mout zal worden gebruikt bĳ de bereiding van bier dat
rĳpt in tanks met beukenhout.
4.
De in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde bepalingen betreffende de verzending van goederen
met het oog op de verwerking ervan tot mout, zĳn van toepassing. Bovendien moet de bevoegde autoriteit erop toezien dat
de mout binnen 100 dagen wordt gebruikt bĳ de bereiding van
bier dat rĳpt in tanks met beukenhout.

Artikel 3
1.
Tot en met 4 december 2000 stellen de lidstaten de
Commissie op de eerste maandag van elke maand, mits dat een
werkdag is, door middel van een formulier volgens het in
bĳlage III vastgestelde model, per telexbericht, per fax of per
telegram in kennis van de hoeveelheden waarvoor in de
voorbĳe maand aanvragen om toekenning van het verlaagde
recht zĳn ingediend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2,
lid 3. Tenslotte stellen de lidstaten de Commissie uiterlĳk op 11
januari 2001 per telexbericht, per fax of per telegram in kennis
van de hoeveelheden waarvoor tot en met 31 december 2000
aanvragen tot toekenning van het verlaagde recht zĳn ingediend.

— korrels van gezonde handelskwaliteit: ten minste 98 %,
worden gestaafd aan de hand van:
— hetzĳ een certificaat van een analyse die op verzoek van de
importeur is verricht door de douanedienst waar de
goederen in het vrĳe verkeer zĳn gebracht,
— hetzĳ een certificaat betreffende de kwaliteit van ingevoerde
gerst dat is afgegeven door een overheidsinstantie van het
land van oorsprong en dat wordt erkend door de
Commissie overeenkomstig artikel van Verordening (EG) nr.
1249/96.

2.
Wanneer uit de door de lidstaten meegedeelde gegevens
blĳkt dat de totale hoeveelheid waarvoor aanvragen om toekenning van het verlaagde recht zĳn ingediend, de in artikel 2, lid
l, vastgestelde hoeveelheid overschrĳdt, stelt de Commissie de
lidstaten binnen drie werkdagen na het verstrĳken van de in lid
1 bedoelde termĳnen, in kennis van de datum waarop de
aanvragen om toekenning van het verlaagde recht ten laatste
moesten zĳn ingediend om nog te kunnen worden aanvaard,
en eventueel ook van de hoeveelheid waarvoor het met 50 %
verlaagde recht kan worden toegepast voor de aanvraag of de
aanvragen die op die uiterste datum was of waren ingediend.
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3.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de aanvraag
om toekenning van het verlaagde recht is ingediend, geeft een
verklaring af waarin de hoeveelheid is vermeld waarvoor
gedeeltelĳke terugbetaling van het recht mogelĳk is, met
inachtneming van artikel 880 van Verordening (EEG) nr. 2454/
93 van de Commissie (1). Deze schriftelĳke verklaring, opgesteld volgens het in bĳlage I vastgestelde model, wordt slechts
afgegeven voor aanvragen die kunnen worden aanvaard met
inachtneming van de in lid 2 vastgestelde grenzen en waarvoor
de belanghebbenden de onderstaande bewĳsstukken hebben
overgelegd:
— het bewĳs dat de gerst tot mout is verwerkt, als bedoeld in
artikel 2, lid 5, onder c), van Verordening (EG) nr. 1249/96,
— het invoercertificaat als bedoeld in artikel 2, lid 2, dat door
het douanekantoor waar de goederen in het vrĳe verkeer
zĳn gebracht, naar behoren is afgeboekt en
— een door de douanedienst afgegeven en volgens het model
in bĳlage I opgestelde aanvullende verklaring waaruit blĳkt
dat de mout binnen de in artikel 2, lid 1, vastgestelde
termĳn is gebruikt bĳ de bereiding van bier dat rĳpt in
tanks met beukenhout.
4.
De aanvragen om gedeeltelĳke terugbetaling van het
invoerrecht moeten door de belanghebbenden worden ingediend bĳ het douanekantoor van boeking. De aanvragen om
terugbetaling moeten vergezeld gaan van:
a) het invoercertificaat of een voor eensluidend gewaarmerkt
afschrift ervan,
b) de in lid 3 bedoelde verklaring en
c) de aangifte voor het in het vrĳe verkeer brengen voor de
betrokken invoer.
Het terug te betalen bedrag per ton is gelĳk aan 50 % van het
volledige recht dat gold op de dag van het in het vrĳe verkeer
brengen, verminderd met 8 EUR per ton wanneer de in artikel
2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96 vastgestelde verlaging van het recht is toegepast.
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Artikel 4

De in artikel 2, lid 3, tweede streepje, bedoelde zekerheid ten
bedrage van 10 EUR per ton wordt vrĳgegeven:
a) voor de werkelĳk verwerkte hoeveelheden waarvoor het
verlaagde recht is aangevraagd maar niet toegekend en
b) voor de in elk verzoek om toekenning van het verlaagde
recht vermelde hoeveelheden waarvoor de verlaging is
toegekend, op voorwaarde dat:
— de kwaliteit van de gerst, vastgesteld op basis van het
kwaliteitscertificaat of van de analyse, beantwoordt aan
de in artikel 2, lid 2, tweede alinea, vastgestelde normen,
— de aanvrager van het certificaat het bewĳs levert dat de
goederen uiteindelĳk zĳn gebruikt voor het in artikel 2,
lid 4, aangegeven specifieke doel, met een verklaring dat
dat gebruik heeft plaatsgevonden binnen de termĳn die
is vastgesteld in de schriftelĳke verbintenis als bedoeld in
artikel 2, lid 3, derde streepje.
Artikel 5
In deze verordening wordt verstaan onder:
a) „aangetaste korrels”: korrels van gerst, van andere graansoorten of van wilde haver, die beschadigingen vertonen,
inclusief aantastingen ten gevolge van ziekte, vrieskoude,
warmte, insecten, schimmels en slechte weersomstandigheden, alsmede elke andere materiële beschadiging,
b) „korrels van gezonde handelskwaliteit”: gerstkorrels of delen
van gerstkorrels die geen aangetaste korrels zĳn als
omschreven onder a), met uitzondering van korrels die zĳn
aangetast door vrieskoude of door schimmels.
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, 26 juli 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.
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BĲLAGE I

In artikel 1, leden 2 en 5, en artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1638/1999 bedoeld model van de aanvraag
om een verklaring en van de verklaring ten behoeve van de terugbetaling van het recht
Referentie-invoercertificaat nr.:
Titularis (naam, adres, lidstaat):
Afgiftebureau voor het uittreksel (naam en adres):
Rechten overgedragen aan (naam, adres, lidstaat):
Hoeveelheid waarvoor terugbetaling kan worden aangevraagd, overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr.
1638/1999 (hoeveelheid in kg):
.................................................................................
(datum en handtekening)

BĲLAGE II

In artikel 1, lid 2, en artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1638/1999 bedoeld model van de aanvraag om
toekenning van het verlaagde recht
Referentie-invoercertificaat nr.:
Titularis (naam, adres, lidstaat):
Afgiftebureau voor het uittreksel (naam en adres):
Rechten overgedragen aan (naam, adres, lidstaat):
Hoeveelheid waarvoor het verlaagde recht wordt aangevraagd, overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr.
1638/1999 (hoeveelheid in kg):
.................................................................................
(datum en handtekening)

BĲLAGE III
In artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1638/1999 bedoeld model voor de mededeling over de aanvragen
om toekenning van het verlaagde recht
Referentie-invoercertificaat nr.:
Titularis (naam, adres, lidstaat):
Afgiftebureau voor het uittreksel (naam en adres):
Rechten overgedragen aan (naam, adres, lidstaat):
Hoeveelheid waarvoor het verlaagde recht wordt aangevraagd, overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr.
1638/1999 (hoeveelheid in kg):
Datum van indiening van de aanvraag om toekenning van het verlaagde recht: (dag, maand, jaar):
.................................................................................
(datum en handtekening)
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VERORDENING (EG) Nr. 1639/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 1999
tot vaststelling van het maximumbedrag van de compenserende steun die voortvloeit uit de
koersen voor de omrekening van de euro in een nationale munteenheid of uit de op 1 juli 1999
geldende wisselkoersen
voor de euro in de landbouwsector (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1410/1999 (4), en Verordening (EG) nr. 2813/98 van de Commissie van 22
december 1998 houdende bepalingen voor de toepassing van de overgangsmaatregelen voor de invoering van
de euro in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (5);

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15
december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel
voor de euro (1), en met name op artikel 5,

(4)

Overwegende dat de bedragen van de compenserende
steun worden bepaald overeenkomstig de artikelen 5 en
9 van Verordening (EG) nr. 2799/98, artikel 10 van
Verordening (EG) nr. 2808/98 en artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2813/98;

(5)

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van de
betrokken comités van beheer,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2800/98 van de Raad van 15
december 1998 houdende overgangsmaatregelen voor de
invoering van de euro in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (2), en met name op artikel 3,
(1)

Overwegende dat in artikel 3, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 2800/98 is bepaald dat compenserende steun
wordt toegekend wanneer de koers voor de omrekening
van de euro in de nationale munteenheid of de op de
dag van het ontstaansfeit geldende wisselkoers lager is
dan de tevoren toegepaste koers; dat deze bepaling
evenwel niet geldt voor de bedragen waarvoor een lagere
dan de nieuwe koers is toegepast in de 24 maanden
vóór het ingaan van deze nieuwe koers;

(2)

Overwegende dat voor België, Luxemburg, Frankrijk,
Finland, Ierland en Italië de met ingang van 1 januari
1999 geldende koers voor de omrekening van de euro
in de nationale munteenheid lager is dan de tevoren
toegepaste koers; dat voor de Deense kroon, de Zweedse
kroon en het pond sterling de op de ontstaansfeitdatum
1 juli 1999 geldende wisselkoers lager is dan de tevoren
toegepaste koers;

(3)

Overwegende dat de compenserende steun moet worden
toegekend overeenkomstig het bepaalde in Verordening
(EG) nr. 2799/98, Verordening (EG) nr. 2808/98 van de
Commissie van 22 december 1998 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumbedragen van de eerste tranche van de compenserende steun die moet worden toegekend als gevolg van de op
de ontstaansfeitdatum 1 juli 1999 geconstateerde daling van de
met ingang van 1 januari 1999 in België, Luxemburg, Frankrijk, Finland, Ierland en Italië geldende omrekeningskoers van
de euro en de op 1 juli 1999 geldende wisselkoers van de
Deense kroon, de Zweedse kroon en het pond sterling ten
opzichte van de tevoren toegepaste landbouwomrekeningskoers, zijn vermeld in de bĳlage van deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 26 juli 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 1.
(2) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 8.

(3) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 36.
(4) PB L 164 van 30.6.1999, blz. 53.
(5) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 48.

0,31
0,59
0
0,001224
0
0,05
0,71
0,03
0,02
0
0
0,7
0
0,001224

Verordening

(EEG) nr. 1765/92
(EEG) nr. 1765/92
(EEG) nr. 1765/92
(EEG) nr. 1765/92
(EEG) nr. 1765/92
(EEG) nr. 1765/92
(EEG) nr. 1765/92
(EEG) nr. 1765/92
(EEG) nr. 1765/92
(EEG) nr. 1765/92
(EEG) nr. 1765/92
(EEG) nr. 1765/92
(EG) nr. 1577/96
(EEG) nr. 1696/71

Steun voor maïs in het kader van een basisareaal voor maïs
(kleine producenten)
Andere steun voor granen dan in het kader van een basisareaal voor maïs (kleine producenten)
Steun voor kool- en raapzaad, zonnebloempitten en sojabonen (kleine producenten)
Steun voor erwten, veldbonen en niet-bittere lupinen (keine
producenten)
Steun voor lĳnzaad (kleine producenten)
Steun voor maïs in het kader van een basisareaal voor maïs
(beroepsproducenten)
Andere steun voor granen dan in het kader van een basisareaal voor maïs (beroepsproducenten)
Steun voor kool- en raapzaad, zonnebloempitten en sojabonen (beroepsproducenten)
Steun voor erwten, veldbonen en niet-bittere lupinen
(beroepsproducenten)
Steun voor lĳnzaad (beroepsproducenten)
Toeslag voor durumtarwe (beroepsproducenten)
Compensatie voor braaklegging in samenhang met steunverlening per hectare
Steun per hectare voor zaaddragende leguminosen
Steun per hectare voor hop

België

Type

Maatregel

Maximumbedragen voor de eerste tranche van de compenserende steun, in miljoen euro

0
0

0,13
0
2,36

1,84

1,90

17,08

0
0

0,02
0,01

0,08
1,46
7,14

6,51

16,79

51,42

0
3,84

0,04

0,06

8,41

0,77

Frankrĳk

0
0

0,10
0
0,84

0,12

0,15

3,29

0
0,06

0,01

0,01

1,58

0,10

Ierland

0,19
0

0
24,86
2,83

0,25

18,61

8,66

0
14,31

0,24

0,25

14,05

7,59

Italië

0
0

0
0
0,004896

0,001224

0,01

0,05

0
0

0

0

0,05

0

Luxemburg

0

0
0

0,01
0
0,42

0,02

0,22

1,60

0
0

0,001386

0,01

0,86

Finland

0
0

0,80
0
5,89

1,75

2,36

25,76

0,02
0

0,04

0,02

5,84

0

Zweden

0
0,37

10,69
0
19,79

16,57

40,30

166,43

0
1,34

0

0

13,11

0

Verenigd
Koninkrĳk

NL

0

0

3,08

0

Denemarken

BĲLAGE
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VERORDENING (EG) Nr. 1640/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 1999
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 1999 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor het tariefcontingent voor rundvlees dat b¶ de Interim-overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Slovenië is vastgesteld
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2556/98 van de Commissie van
27 november 1998 tot vaststelling, voor het jaar 1999, van de
bepalingen voor de toepassing van het tariefcontingent voor
rundvlees dat bĳ de Interim-overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Slovenië is vastgesteld (1), en met name
op artikel 3, lid 4,
(1)
Overwegende dat in artikel 1, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 2556/98 is bepaald welke hoeveelheid vers of
gekoeld rundvlees van oorsprong uit Slovenië in de
periode van 1 juli tot en met 31 december 1999 op
speciale voorwaarden kan worden ingevoerd; dat invoercertificaten zĳn aangevraagd voor een zodanige hoeveel-

heid vlees dat de aanvragen volledig kunnen worden
ingewilligd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De aanvragen om invoercertificaten die voor de periode van 1
juli tot en met 31 december 1999 zĳn ingediend in het kader
van het in Verordening (EG) nr. 2556/98 bedoelde contingent,
worden volledig ingewilligd.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 27 juli 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 26 juli 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 320 van 28.11.1998, blz. 20.
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RICHTLöN 1999/71/EG VAN DE COMMISSIE
van 14 juli 1999
houdende w¶ziging van de b¶lagen b¶ de Richtl¶nen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van
de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestr¶dingsmiddelen in en op
respectievel¶k granen, levensmiddelen van dierl¶ke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit
(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Overwegende dat, wanneer geen communautair MRL
(maximumresidulimiet) of voorlopig MRL is vastgesteld,
de lidstaten een nationaal voorlopig MRL moeten vaststellen overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van
Richtlĳn 91/414/EEG voordat de toelating wordt
verstrekt;

(4)

Overwegende dat de technische en wetenschappelĳke
evaluatie van azoxystrobine met het oog op de opneming van deze stof in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG
op 22 april 1998 is afgerond met het evaluatieverslag
van de Commissie betreffende azoxystrobine; dat in dit
evaluatieverslag de aanvaardbare dagelĳkse inname (ADI)
voor azoxystrobine is vastgesteld op 0,1 mg/kg
lichaamsgewicht/dag; dat de mate van blootstelling van
verbruikers van met azoxystrobine behandelde levensmiddelen, gemeten over hun volledige levensduur, is
geraamd en beoordeeld volgens de in de Europese
Gemeenschap gebruikelĳke procedures en methoden,
met inachtneming van de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gepubliceerde richtsnoeren (9), en dat
is berekend dat de bĳ deze richtlĳn vastgestelde voorlopige MRL's geen aanleiding geven tot overschrĳding van
de ADI;

(5)

Overwegende dat bĳ de beoordeling en de bespreking
die is voorafgegaan aan de opneming van azoxystrobine
in bĳIage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG geen acute toxische
effecten zĳn genoteerd die vaststelling van een acute
referentiedosis vereisen;

(6)

Overwegende dat voor bepaalde landbouwproducten
reeds een aantal voorwaarden met betrekking tot de
toepassing van azoxystrobine op zodanige wĳze is
bepaald dat definitieve MRL's kunnen worden vastgesteld;

(7)

Overwegende dat het, om ervoor te zorgen dat de
consument op een adequate wĳze wordt beschermd
tegen blootstelling aan residuen in of op producten
waarvoor geen toelating is gegeven, verstandig is om de
voorlopige MRL's vast te stellen op de ondergrens van
analytische bepaling voor alle producten die onder de
Richtlĳnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG
vallen; dat de vaststelling, op communautair niveau, van
zulke voorlopige MRL's niet wegneemt dat de lidstaten
voor azoxystrobine voorlopige MRL's kunnen vaststellen

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986
tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrĳdingsmiddelen in en op granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 1999/65/EG (2), en met name op artikel 10,
Gelet op Richtlĳn 86/363/EEG van de Raad van 24 juli 1986
tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrĳdingsmiddelen in en op levensmiddelen van dierlĳke
oorsprong (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 98/82/EG van de
Commissie (4), en met name op artikel 10,
Gelet op Richtlĳn 90/642/EEG van de Raad van 27 november
1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van
bestrĳdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (5),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 1999/65/EG, en met name op
artikel 7,
Gelet op Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (6), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 99/1/EG (7), en
met name op artikel 4, lid 1, onder f),
Overwegende dat bĳ Richtlĳn 98/47/EG van de
Commissie (8) de nieuwe werkzame stof azoxystrobine is
opgenomen in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG met als
voorwaarde dat deze stof uitsluitend wordt gebruikt als
fungicide, maar dat er geen specifieke voorwaarden zĳn
vermeld wat betreft de gewassen die mogen worden
behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die azoxystrobine bevatten;

(1)

Overwegende dat bovenbedoelde opneming in bĳlage I
steunt op een evaluatie van de informatie die is verstrekt
met betrekking tot het voorgestelde gebruik als fungicide
op granen en druiven; dat de informatie betreffende de
toepassingen op granen, wĳnstokken en bananen door
sommige lidstaten is ingediend overeenkomstig de in
artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlĳn 91/414/EEG vastgestelde voorwaarden; dat de beschikbare informatie
opnieuw is bekeken en toereikend is om een aantal
maximumresidugehalten vast te stellen;

(2)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L
L
L

221 van 7.8.1986, blz. 37.
172 van 8.7.1999, blz. 40.
221 van 7.8.1986, blz. 43.
290 van 29.10.1998, blz. 25.
350 van 14.12.1990, blz. 71.
230 van 19.8.1991, blz. 1.
21 van 21.1.1999, blz. 21.
191 van 7.7.1998, blz. 50.

(9) Richtsnoeren voor het voorspellen van de opname van residuen van
bestrĳdingsmiddelen via de voeding (herzien), opgesteld door GEMS/
voedselprogramma in samenwerking met het Codex-comité voor
residuen van bestrĳdingsmiddelen, gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
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overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlĳn
91/414/EEG en bĳlage VI bĳ Richtlĳn 91/414/EEG, en
met name deel B, punt 2.4.2.3, van deze bĳlage; dat een
periode van vier jaar voldoende wordt geacht om de
meeste andere toepassingen van azoxystrobine te
bepalen; dat de voorlopige MRL's na deze periode definitief moeten worden;
(8)

Overwegende dat de handelspartners van de Gemeenschap via de Wereldhandelsorganisatie over de in deze
richtlĳn vastgestelde gehalten zĳn geraadpleegd en dat
hun opmerkingen over de gehalten in overweging zĳn
genomen; dat de Commissie aan de hand van deugde-

L 194/37

lĳke gegevens zal nagaan of voor specifieke combinaties
bestrĳdingsmiddel/gewas maximumresidugehalten bĳ
invoer kunnen worden vastgesteld;
(9)

Overwegende dat rekening is gehouden met inzonderheid het advies en de aanbevelingen van het Wetenschappelĳk Comité voor planten, vooral voor wat betreft
de bescherming van de verbruikers van met bestrĳdingsmiddelen behandelde levensmiddelen;

(10)

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

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
In bĳlage II, deel A, bĳ Richtlĳn 86/362/EEG worden de volgende residuen van bestrĳdingsmiddelen
toegevoegd:
Residuen van bestrĳdingsmiddelen

Maximumgehalte in mg/kg

Azoxystrobine

0,3 tarwe, rogge, triticale, gerst
0,05 (p) (*), andere granen

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
(p) Geeft aan dat het een voorlopig maximumresidugehalte betreft.

Artikel 2
In bĳlage II, deel B, bĳ Richtlĳn 86/363/EEG worden de volgende residuen van bestrĳdingsmiddelen
toegevoegd:
Residuen van bestĳdingsmiddelen

Azoxystrobine

Maximumgehalte in mg/kg

0,01 (*) melk
0,05 (*) andere producten van dierlĳke oorsprong

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

Artikel 3
Aan bĳlage II bĳ Richtlĳn 90/642/EEG worden de volgende residuen van bestrĳdingsmiddelen toegevoegd:
Groepen en voorbeelden van afzonderlĳke producten waarop de maximumgehalten
aan residuen van bestrĳdingsmiddelen van toepassing zĳn

Residuen van
bestrĳdingsmiddelen en
maximumgehalten aan residuen
(mg/kg)
Azoxystrobine

1. Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten
i) CITRUSVRUCHTEN
Grapefruits
Citroenen
Lemmetjes
Mandarĳnen (clementines en soortgelĳke kruisingen daaronder begrepen)

0,05 (p) (*)
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Groepen en voorbeelden van afzonderlĳke producten waarop de maximumgehalten
aan residuen van bestrĳdingsmiddelen van toepassing zĳn
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Residuen van
bestrĳdingsmiddelen en
maximumgehalten aan residuen
(mg/kg)
Azoxystrobine

Sinaasappelen
Pomelo's
Andere
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schel of schaal)

0,1 (p) (*)

Amandelen
Paranoten
Cashewnoten
Kastanjes
Kokosnoten
Hazelnoten
Macadamia
Pecannoten
Pĳnappels
Pistaches (pimpernoten)
Walnoten (okkernoten)
Andere
iii) PITVRUCHTEN

0,05 (p) (*)

Appelen
Peren
Kweeperen
Andere
iv) STEENVRUCHTEN

0,05 (p) (*)

Abrikozen
Kersen
Perziken (nectarines en soortgelĳke kruisingen daaronder begrepen)
Pruimen
Andere
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT
a) Tafel- en wĳndruiven
Tafeldruiven
Wĳndruiven

2
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L 194/39
Residuen van
bestrĳdingsmiddelen en
maximumgehalten aan residuen
(mg/kg)
Azoxystrobine

b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,05 (p) (*)

c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)

0,05 (p) (*)

Bramen
Dauwbramen
Loganbessen
Frambozen
Andere
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild)

0,05 (p) (*)

Blauwe bosbessen (vruchten van Vaccinium myrtillus)
Veenbessen
Aalbessen (rood, zwart en wit)
Kruisbessen (Cynorrhodom)
Andere
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten

0,05 (p) (*)

vi) DIVERSE VRUCHTEN
Avocado's
Bananen

0,1

Dadels
Vĳgen
Kiwi's
Kumquats
Litchi's
Mango's
Olĳven
Passievruchten
Ananassen
Granaatappels
Andere

0,05 (p) (*)

2. Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd

0,05 (p) (*)

i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN
Kroten
Wortelen
Knolselderĳ
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Groepen en voorbeelden van afzonderlĳke producten waarop de maximumgehalten
aan residuen van bestrĳdingsmiddelen van toepassing zĳn

27. 7. 1999
Residuen van
bestrĳdingsmiddelen en
maximumgehalten aan residuen
(mg/kg)
Azoxystrobine

Mierikswortel (peperwortel)
Aardperen (topinamboers)
Pastinaken
Wortelpeterselie
Radĳs
Schorseneren
Bataten (zoete aardappelen)
Koolraap
Rapen
Yam
Andere
ii) BOLGEWASSEN
Knoflook
Uien
Sjalotten
Bosuien
Andere
iii) VRUCHTGROENTEN
a) Solanaceae
Tomaten
Pepers (paprika's)
Aubergines
Andere
b) Cucurbitaceae met eetbare schil
Komkommers
Augurken
Courgettes
Andere
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Groepen en voorbeelden van afzonderlĳke producten waarop de maximumgehalten
aan residuen van bestrĳdingsmiddelen van toepassing zĳn
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Residuen van
bestrĳdingsmiddelen en
maximumgehalten aan residuen
(mg/kg)
Azoxystrobine

c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
Meloenen
Pompoenen
Watermeloenen
Andere
d) Suikermaïs
iv) KOOLSOORTEN
a) Bloemkoolachtigen
Broccoli
Bloemkool
Andere
b) Sluitkoolachtigen
Spruitjes
Sluitkool
Andere
c) Bladkoolachtigen
Chinese kool
Boerenkool
Andere
d) Koolrabi
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN
a) Sla en dergelĳke
Tuinkers
Veldsla
Kropsla
Andĳvie
Andere
b) Spinazie en dergelĳke
Spinazie
Snĳbiet
Andere
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Groepen en voorbeelden van afzonderlĳke producten waarop de maximumgehalten
aan residuen van bestrĳdingsmiddelen van toepassing zĳn
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Residuen van
bestrĳdingsmiddelen en
maximumgehalten aan residuen
(mg/kg)
Azoxystrobine

c) Waterkers
d) Witlof
e) Kruiden
Kervel
Bieslook
Peterselie
Bladselderĳ
Andere
vi) PEULGROENTEN (vers)
Bonen (met peul)
Bonen (zonder peul)
Erwten (met peul)
Erwten (zonder peul)
Andere
vii) STENGELGROENTEN (vers)
Asperges
Kardoen
Bleekselderĳ
Knolvenkel
Artisjokken
Prei
Rabarber
Andere
viii) FUNGI
a) Gekweekte paddestoelen
b) Wilde paddestoelen
3. Peulvruchten
Bonen
Linzen
Erwten
Andere

0,05 (p) (*)
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Residuen van
bestrĳdingsmiddelen en
maximumgehalten aan residuen
(mg/kg)
Azoxystrobine

4. Oliehoudende zaden

0,05 (p) (*)

Lĳnzaad
Pinda's
Papaverzaad
Sesamzaad
Zonnebloempitten
Kool- en raapzaad
Sojabonen
Mosterdzaad
Katoenzaad
Andere
5. Aardappelen

0,05 (p) (*)

Vroege aardappelen en bewaaraardappelen
6. Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

0,1 (p) (*)

7. Hop

0,1 (p) (*)

(gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
(p) Geeft aan dat het een voorlopig maximumresidugehalte betreft.

Artikel 4
1.
Voor landbouwproducten die zĳn vermeld in bĳlage II, deel A, bĳ Richtlĳn 86/362/EEG en bĳlage II
bĳ Richtlĳn 90/642/EEG waarvoor de maximumresidugehalten aan azoxystrobine zĳn aangegeven met
„(p)”, betekent dit dat ze voorlopig (p) zĳn vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 1, onder
f), van Richtlĳn 91/414/EEG.
2.
Vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlĳn mogen de voor azoxystrobine in de bĳlagen
vastgestelde voorlopige MRL's niet langer voorlopig zĳn en worden zĳ definitief, als bedoeld in artikel 4, lid
1, van respectievelĳk Richtlĳn 86/362/EEG en Richtlĳn 86/363/EEG, of artikel 3 van Richtlĳn 90/642/EEG.
Artikel 5
1.

Deze richtlĳn treedt in werking op 1 augustus 1999.

2.
De wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen om aan deze richtlĳn te voldoen worden uiterlĳk op
31 januari 2000 door de lidstaten vastgesteld en bekendgemaakt. De lidstaten stellen de Commissie daarvan
onverwĳld in kennis. De lidstaten passen die bepalingen toe met ingang van 1 februari 2000.
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3.
Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bĳ de officiële
bekendmaking ervan naar deze richtlĳn verwezen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door
de lidstaten.
Artikel 6
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 14 juli 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

27. 7. 1999

27. 7. 1999
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN
DE REGERINGEN DER LIDSTATEN

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN
in onderlinge overeenstemming met de voorgedragen voorzitter van de Commissie
van 19 juli 1999
houdende voordracht van de personen die z¶ voornemens z¶n te benoemen tot lid van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen
(1999/499/EG, EGKS, Euratom)
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER
LIDSTATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, IN
ONDERLINGE OVEREENSTEMMING MET DE VOORGEDRAGEN
VOORZITTER VAN DE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 214, lid 2, tweede alinea, en
artikel 215,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 10, lid 2,
tweede alinea, en artikel 12,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op artikel 127, lid 2,
tweede alinea, en artikel 128,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In hun verklaring in de marge van de Europese Raad van
24 maart 1999 hebben de vertegenwoordigers van de
regeringen der lidstaten in onderlinge overeenstemming
de heer Romano Prodi voorgedragen als toekomstig
voorzitter van de Commissie;

(2)

Bĳ resolutie van 5 mei 1999 heeft het Europees Parlement deze voordracht goedgekeurd;

(3)

In een verklaring van 9 juli 1999 heeft de heer Romano
Prodi het resultaat van zĳn contacten met de regeringen
der lidstaten wereldkundig gemaakt;

(4)

Gelet op het collectieve ontslag op 16 maart 1999 van
de leden van de Commissie die tot en met 22 januari
2000 zĳn benoemd, moet de nieuwe Commissie de
mogelĳkheid krĳgen zo spoedig mogelĳk met haar werk
te beginnen en dat werk voort te zetten met een volledig
mandaat vanaf 23 januari 2000 voor de daaropvolgende
vĳf jaar,

BESLUITEN:

Artikel 1
1.
De vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in
onderlinge overeenstemming met de heer Romano Prodi, voorgedragen voorzitter van de Commissie, zĳn voornemens de
onderstaande personen te benoemen tot lid van de Commissie,
zulks ter vervanging van de demissionaire leden van de huidige
Commissie, voor de resterende looptĳd van hun ambtstermĳn,
d.w.z. tot en met 22 januari 2000 en vervolgens voor vĳf jaar,
d.w.z. van 23 januari 2000 tot en met 22 januari 2005:
— de heer Michel Barnier
— de heer Frits Bolkestein
— de heer Philippe Busquin
— de heer David Byrne
— mevrouw Loyola de Palacio del Valle Lersundi
— mevrouw Anna Diamantopoúlou
— de heer Franz Fischler
— de heer Neil Kinnock
— de heer Pascal Lamy
— de heer Erkki Liikanen
— de heer Mario Monti
— de heer Poul Nielsen
— de heer Christopher Patten
— mevrouw Viviane Reding
— mevrouw Michaele Schreyer
— de heer Pedro Solbes Mira
— de heer Günter Verheugen
— de heer António Vitorino
— mevrouw Margot Wallström.
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2.
De voordracht van de voorzitter en de overige leden van de Commissie als college moet door het
Europees Parlement in een stemming worden goedgekeurd.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van aanneming ervan.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 19 juli 1999.

De Voorzitter
T. HALONEN

27. 7. 1999
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 1 juli 1999
tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten van het
Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visser¶ voor de gebieden buiten doelstelling 1
van de structuurfondsen voor de periode 2000-2006
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1760)
(1999/500/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21
juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (1), en met name op artikel 7, lid 3, vierde alinea,
(1)

Overwegende dat in artikel 2, lid 3, eerste alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat het
FIOV bĳdraagt tot de verwezenlĳking van structurele
acties in de visserĳsector in gebieden buiten doelstelling
1;

(2)

Overwegende dat de Europese Raad op 24 en 25 maart
1999 in Berlĳn in lid 40 van de conclusies van het
voorzitterschap het bedrag voor deze acties voor de
periode 2000-2006 heeft vastgesteld;

(3)

Overwegende dat in artikel 7, lid 3, vierde alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de
Commissie volgens doorzichtige procedures de indicatieve verdelingen over de lidstaten vaststelt van de vastleggingskredieten die beschikbaar zĳn voor de genoemde
acties; dat, in een nota van 18 maart 1999 gericht aan
het Coreper (2), de Commissie de gebruikte methode
uiteengezet heeft;

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.
(2) „Fiche technique de la Commission sur les crédits IFOP” (nota aan
de delegaties, SN 1122/99 van 18 maart 1999).

(4)

Overwegende dat het dienstig is de kredieten volgens
deze methode te verdelen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De indicatieve bedragen per lidstaat van de vastleggingskredieten van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van
de Visserĳ voor de gebieden buiten doelstelling 1 van de structuurfondsen voor de periode 2000-2006 zĳn vermeld in
bĳlage.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 1 juli 1999.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
Indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten van het Financieringsintrument voor de
Oriëntatie van de Visser¶ voor de gebieden buiten doestelling 1 van de periode 2000-2006
(in miljoen EUR (in prĳzen 1999))
Lidstaat

Bedrag aan kredieten

België

34

Denemarken

197

Duitsland

107
—

Griekenland
Spanje

200

Frankrĳk

225

Ierland

—

Italië

96

Luxemburg

—

Nederland

31

Oostenrĳk

4

Portugal

—

Finland

31
60

Zweden

121

Verenigd Koninkrĳk
Totaal

1 106
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 1 juli 1999
tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor
doelstelling 1 van de structuurfondsen voor de periode 2000 tot en met 2006
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1769)
(1999/501/EG)
van de overgangssteun kan worden aangepast naar
gelang van de specifieke behoeften van de verschillende
regio's en dat de Commissie de in dit verband door de
lidstaten gedane verzoeken in aanmerking heeft
genomen, daarbĳ rekening houdend met de in de bĳlage
bĳ Verordening (EG) nr. 1260/1999 opgenomen verdeling van de middelen van de structuurfondsen over de
betrokken jaren;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21
juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (1), en met name op artikel 7, lid 3, eerste alinea,
(1)

Overwegende dat in artikel 1, eerste alinea, punt 1, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat doelstelling 1 van de structuurfondsen is gericht op bevordering
van de ontwikkeling en de structurele aanpassing van de
regio's met een ontwikkelingsachterstand;

(2)

Overwegende dat in artikel 7, lid 2, tweede alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat 69,7 %
van de ter beschikking van de structuurfondsen staande
middelen wordt bestemd voor doelstelling 1, inclusief
4,3 % uit hoofde van de overgangssteun;

(3)

(4)

Overwegende dat in artikel 7, lid 3, eerste alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de
Commissie volgens doorzichtige procedures de indicatieve verdelingen over de lidstaten vaststelt van de vastleggingskredieten die beschikbaar zĳn voor de programmering voor de jaren 2000 tot en met 2006, daarbĳ
voor de doelstellingen 1 en 2 ten volle rekening
houdend met één of meer van de objectieve criteria die
op overeenkomstige wĳze zĳn gehanteerd voor de voorgaande periode waarvoor de bepalingen golden van
Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24 juni
1988 betreffende de taken van de Fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de coördinatie van hun bĳstandsverlening onderling en met die
van de Europese Investeringsbank en de andere
bestaande financieringsinstrumenten (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 3193/94 (3), namelĳk de in
aanmerking komende bevolking, de regionale welvaart,
de nationale welvaart en de relatieve ernst van de structurele problemen, waaronder met name het werkloosheidspeil;
Overwegende dat in artikel 7, lid 3, derde alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat voor de
doelstellingen 1 en 2 bĳ deze verdelingen de toewĳzingen van kredieten aan de regio's en zones waar overgangssteun wordt verleend afzonderlĳk worden vermeld,
dat deze toewĳzingen worden bepaald aan de hand van
de in de eerste alinea van dat lid bedoelde criteria en dat
de verdeling van deze kredieten over de betrokken jaren
vanaf 1 januari 2000 degressief is, waarbĳ het bedrag
voor 2000 kleiner is dan dat voor 1999; dat het patroon

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.
(2) PB L 185 van 15.7.1988, blz. 9.
(3) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 11.

(5)

Overwegende dat in artikel 7, lid 4, eerste alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat uit
hoofde van doelstelling 1 een programma ter ondersteuning van het vredesproces in Noord-Ierland (Peace)
wordt opgezet voor de jaren 2000 tot en met 2004 ten
bate van Noord-Ierland en de grensregio's van Ierland,
volgens dezelfde voorwaarden als voor het programma
voor de periode van 1994 tot en met 1999;

(6)

Overwegende dat in artikel 7, lid 4, tweede alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat uit
hoofde van doelstelling 1 een speciaal bĳstandsprogramma voor de periode van 2000 tot en met 2006
wordt opgezet voor de Zweedse regio's van het niveau
NUTS II die niet voorkomen in de lĳst als bedoeld in
artikel 3, lid 2, van die verordening en die voldoen aan
de criteria als vermeld in artikel 2 van protocol nr. 6 bĳ
de Akte van Toetreding van Oostenrĳk, Zweden en
Finland (4);

(7)

Overwegende dat in de verklaring van de Commissie die
is gehecht aan de notulen van de zitting van de Raad van
21 juni 1999, is aangegeven welke methode de
Commissie zal gebruiken om overeenkomstig artikel 7,
lid 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999
te beslissen over de indicatieve verdeling over de
lidstaten van de kredieten voor doelstelling 1;

(8)

Overwegende dat de Europese Raad op 24 en 25 maart
1999 in Berlĳn met inachtneming van deze methode in
punt 44, onder a), b), c), e), f), h), i) en j), van de
conclusies van het voorzitterschap bedragen betreffende
bĳzondere situaties voor de periode van 2000 tot en
met 2006 heeft vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De indicatieve bedragen per lidstaat van de vastleggingskredieten voor doelstelling 1 voor de periode van 2000 tot en met
2006, met inbegrip van het programma Peace en het speciale
programma voor de Zweedse regio's, zĳn vermeld in bĳlage I.
(4) PB L 1 van 1.1.1995, blz. 11.
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Artikel 2

De indicatieve bedragen per lidstaat en per jaar van de vastleggingskredieten uit hoofde van de overgangssteun voor doelstelling 1 voor de periode van 2000 tot en met 2006 zĳn vermeld in bĳlage II.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 1 juli 1999.
Voor de Commissie
Monika WULF-MATHIES

Lid van de Commissie

27. 7. 1999

27. 7. 1999
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BĲLAGE I
Indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor doelstelling 1 van de structuurfondsen
voor de periode van 2000 tot en met 2006
(in miljoen EUR (in prĳzen van 1999))
Bedrag aan kredieten
Lidstaat

België
Denemarken
Duitsland
Griekenland
Spanje
Frankrĳk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Oostenrĳk
Portugal
Finland
Zweden
Verenigd Koninkrĳk
Totaal

Voor doelstelling 1 in aanmerking
komende regio's

Programma Peace

Speciaal programma voor de
Zweedse zones

—

—

—

—
19 229
20 961
37 744
3 254
1 215
21 935
—
—
261
16 124
913
372
4 685

—
—
—
—
—
100
—
—
—
—
—
—
—
400

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
350
—

126 693

500

350
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BĲLAGE II
Indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten uit hoofde van de overgangssteun voor
doelstelling 1 van de structuurfondsen voor de periode van 2000 tot en met 2006
(in miljoen EUR (in prĳzen van 1999))
Lidstaat

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Totaal

België

105

100

95

95

91

90

49

625

—

—

—

Denemarken

—

—

—

—

—

Duitsland

122

121

121

120

119

Griekenland

—

—

—

—

—

118

8

729

—

—

—

Spanje

78

67

56

45

37

37

32

352

Frankrĳk

83

81

79

79

78

76

75

551

400

350

300

250

200

150

123

1 773

Ierland

32

Italië

—

Luxemburg

23

Nederland

30
—
21

28
—
20

26
—
19

25
—
18

24

22

187

—

—

—

17

Oostenrĳk

—

—

—

—

—

Portugal

650

640

610

350

300

Finland

—

—

—

—

—

Zweden

—

—

—

—

—

Verenigd Koninkrĳk

216

204

193

181

166

1 709

1 614

1 502

1 165

1 034

916

Totaal

5

123

—

—

—

271

84

2 905

—

—

—

—

—

—

133

73

1 166

471

8 411
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 1 juli 1999
tot vaststelling van de l¶st van de onder doelstelling 1 van de structuurfondsen vallende regio's
voor de periode van 2000 tot en met 2006
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1770)
(1999/502/EG)
behoren tot de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1260/1999 bedoelde regio's, bĳ wĳze van overgangsmaatregel van 1 januari 2000 tot en met 31 december
2005 steun uit de Fondsen uit hoofde van doelstelling 1
wordt verleend;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21
juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (1), en met name op artikel 3, lid 2,
(1)

Overwegende dat in artikel 1, eerste alinea, punt l, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat doelstelling 1 van de structuurfondsen is gericht op bevordering
van de ontwikkeling en de structurele aanpassing van de
regio's met een ontwikkelingsachterstand;

(2)

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3, lid 1, eerste
aIinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 de onder
doelstelling 1 vallende regio's regio's zĳn van het niveau
II van de nomenclatuur van territoriale eenheden voor
de statistiek (NUTS II) met een bruto binnenlands
product (BBP) per inwoner, gemeten in koopkrachtstandaard en berekend aan de hand van de op 26 maart
1999 beschikbare communautaire gegevens over de
jaren 1994, 1995 en 1996, dat lager is dan 75 % van
het communautaire gemiddelde;

(3)

Overwegende dat in artikel 3, lid 1, tweede alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat voorts
onder deze doelstelling vallen de ultraperifere regio's (de
Franse overzeese departementen, de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira), die alle onder de drempel
van 75 % blĳven, en de zones die in de periode van
1995 tot en met 1999 op grond van protocol nr. 6 bĳ
de Akte van Toetreding van Oostenrĳk, Finland en
Zweden (2) onder doelstelling 6 vielen;
Overwegende dat in artikel 6, lid 1, eerste alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat, niettegenstaande artikel 3 van die verordening, in de regio's
die in 1999 op grond van Verordening (EEG) nr. 2052/
88 van de Raad van 24 juni 1988 betreffende de taken
van de Fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de coördinatie van hun bĳstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
3193/94 (4), onder doelstelling 1 vallen, maar niet

(4)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

161 van 26.6.1999, blz. 1.
1 van 1.1.1995, blz. 11.
185 van 15.7.1988, blz. 9.
337 van 24.12.1994, blz. 11.

(5)

Overwegende dat in artikel 6, lid 1, tweede alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de
Commissie bĳ de vaststelling van de in artikel 3, lid 2,
van die verordening bedoelde lĳst overeenkomstig artikel
4, leden 5 en 6, van die verordening de lĳst vaststelt van
de tot de bovenbedoelde regio's behorende zones van
het niveau NUTS III waar bĳ wĳze van overgangsmaatregel in het jaar 2006 steun uit de fondsen uit hoofde
van doelstelling 1 wordt verleend;

(6)

Overwegende dat in artikel 6, lid 1, derde alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de
Commissie evenwel, binnen de grenzen van de bevolking van de in de tweede alinea van dat lid bedoelde
zones en met inachtneming van het bepaalde in artikel
4, lid 4, tweede alinea, van die verordening, op voorstel
van een lidstaat die zones kan vervangen door van de
betrokken regio's deel uitmakende zones van het niveau
NUTS III of kleinere zones die voldoen aan de criteria
van artikel 4, leden 5 tot en met 9; dat de Commissie de
in dit verband door de lidstaten gedane verzoeken in
aanmerking heeft genomen;

(7)

Overwegende dat in artikel 6, lid 1, vierde alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de tot de
betrokken regio's behorende zones die niet zĳn opgenomen in de in de tweede en de derde alinea bedoelde
lĳst, in 2006 alleen steun uit het ESF, het FIOV en het
EOGFL, afdeling Oriëntatie, blĳven ontvangen binnen
hetzelfde bĳstandspakket,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De onder doelstelling 1 vallende regio's zĳn vermeld in bĳlage
I.
Deze lĳst geldt van 1 januari 2000 tot en met 31 december
2006.

L 194/54
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Artikel 2

De regio's en zones waar de overgangssteun uit hoofde van doelstelling 1 wordt verleend, zĳn vermeld in
bĳlage II.
Deze lĳst geldt voor de erin vermelde regio's van 1 januari 2000 tot en met, respectievelĳk, 31 december
2005 of 31 december 2006.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 1 juli 1999.
Voor de Commissie
Monika WULF-MATHIES

Lid van de Commissie

27. 7. 1999

27. 7. 1999
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BĲLAGE I
L¶st van de onder doelstelling 1 van de structuurfondsen vallende NUTS II-regio's voor de periode van
1 januari 2000 tot en met 31 december 2006

Duitsland

Frankr¶k

Brandenburg

Guadeloupe

Mecklenburg-Vorpommern

Martinique

Chemnitz

Guyane

Dresden

Réunion

Leipzig

Ierland

Dessau

Border Midlands and Western

Halle

Italië

Magdeburg
Thüringen
Griekenland
Anatoliki Makedonia, Thraki
Kentriki Makedonia
Dytiki Makedonia
Thessalia
Ipiros

Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Oostenr¶k
Burgenland

Ionia Nisia

Portugal

Dytiki Ellada

Norte

Sterea Ellada
Peloponnisos
Attiki
Vorio Aigaio
Notio Aigaio
Kriti

Centro
Alentejo
Algarve
Açores
Madeira
Finland
Itä-Suomi

Spanje

Väli-Suomi (1)

Galicia

Pohjois-Suomi (1)

Principado de Asturias

Zweden

Castilla y León

Norra Mellansverige (1)

Castilla-La Mancha

Mellersta Norrland (1)

Extremadura

Övre Norrland (1)

Comunidad Valenciana
Andalucía

Verenigd Koninkr¶k
South Yorkshire

Región de Murcia

West Wales and The Valleys

Ceuta y Melilla

Cornwall and Isles of Scilly

Canarias

Merseyside

(1) Alleen de gebieden die zĳn vermeld in bĳlage I van protocol nr. 6 bĳ de
Akte van Toetreding van Oostenrĳk, Finland en Zweden.
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BĲLAGE II

L¶st van de regio's en zones waar de overgangssteun uit hoofde van doelstelling 1 van de structuurfondsen
wordt verleend, voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2006
Overgangssteun van 1 januari 2000 tot en met
Lidstaat
31 december 2005 (1)

België

31 december 2006

Arrondissement d'Ath sauf la commune
de Bernissart

Arrondissement d'Ath
uniquement la commune de Bernissart

Arrondissement de Charleroi sauf les
communes de:
Chapelle-lez-Herlaimont
Charleroi (à l'exception de l'ancienne
commune de Mont-sur-Marchienne)
Châtelet
Courcelles
Farciennes
Fontaine-l'Evêque
Manage

Arrondissement de Charleroi
uniquement les communes de:
Chapelle-lez-Herlaimont
Charleroi (à l'exception de l'ancienne
commune de Mont-sur-Marchienne)
Châtelet
Courcelles
Farciennes
Fontaine-l'Evêque
Manage

Arrondissement de Mons sauf les
communes de:
Boussu
Dour
Frameries
Hensies
Mons (uniquement les communes de
Jemappes, Flenu et Cuesmes)
Quaregnon
Quiévrain
Colfontaine

Arrondissement de Mons
uniquement les communes de:
Boussu
Dour
Frameries
Hensies
Mons (uniquement les communes
Jemappes, Flenu et Cuesmes)
Quaregnon
Quiévrain
Colfontaine

de

Arrondissement de Mouscron
Arrondissement de Soignies sauf la
commune de La Louvière (à l'exception de
l'ancienne commune de Boussoit)

Arrondissement de Soignies
uniquement la commune de La Louvière (à
l'exception de l'ancienne commune de
Boussoit)

Arrondissement
communes de:
Anderlues
Morlanwelz

Arrondissement de Thuin
Uniquement les communes de:
Anderlues
Morlanwelz

de

Thuin

sauf

les

Arrondissement de Tournai
Denemarken
Duitsland

Kreis Berlin-Ost, Stadt

Griekenland
Spanje

Comunidad Autonoma Cantabria
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Overgangssteun van 1 januari 2000 tot en met
Lidstaat
31 december 2005 (1)

Frankrĳk

31 december 2006

Arrondissements d'Avesnes, de Douai et de
Valenciennes
Région Corse

Ierland

Dublin, Mid-East, Mid-West, South-West

Italië

South-East
Regione Molise

Luxemburg
Nederland

Provincie Flevoland

Oostenrĳk
Portugal

Lisboa e Vale do Tejo excepto Médio Tejo
e Lezíria do Tejo

Médio Tejo e Lezíria do Tejo

Highlands and Islands except Islands

Islands (1995 NUTS III boundaries)

Finland
Zweden
Verenigd Koninkrĳk

Nothern Ireland
(1) De in deze kolom vermelde zones blĳven in 2006 steun uit het ESF, het FIOV en het EOGFL, afdeling Oriëntatie, ontvangen binnen
hetzelfde bĳstandspakket.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 1 juli 1999
tot vaststelling van een bevolkingsplafond per lidstaat voor doelstelling 2 van de structuurfondsen
voor de periode 2000 tot en met 2006
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1771)
(1999/503/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Overwegende dat in artikel 4, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de onder
doelstelling 2 vallende bevolking ten hoogste een derde
kleiner mag zĳn dan de bevolking die in 1999 voor de
doelstellingen 2 en 5b in aanmerking komt op grond
van Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24
juni 1988 betreffende de taken van de Fondsen met
structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de
coördinatie van hun bĳstandsverlening onderling en met
die van de Europese Investeringsbank en de andere
bestaande financieringsinstrumenten (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 3193/94 (3);

(5)

Overwegende dat voor de vaststelling van de bevolkingsplafonds per lidstaat rekening dient te worden gehouden
met de communautaire statistische gegevens die beschikbaar waren toen de Europese Raad op 24 en 25 maart
1999 in Berlĳn vergaderde,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21
juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (1), en met name op artikel 4, lid 2,
(1)

(2)

(3)

Overwegende dat in artikel 1, eerste alinea, punt 2, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat doelstelling 2 van de structuurfondsen is gericht op ondersteuning van de economische en sociale omschakeling van
de in structurele moeilĳkheden verkerende zones;
Overwegende dat in artikel 4, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de bevolking van de
onder doelstelling 2 vallende zones niet meer dan 18 %
van de totale bevolking van de Gemeenschap mag
uitmaken en dat de Commissie op basis hiervan een
bevolkingsplafond per lidstaat vaststelt aan de hand van
de totale bevolking in de NUTS III-regio's van elke
lidstaat die voldoen aan de in de leden 5 en 6 van dat
artikel genoemde specifieke criteria voor de door sociaaleconomische veranderingen in de industrie gekenmerkte
zones en de plattelandszones, de ernst van de structurele
problemen op nationaal niveau in elke lidstaat in vergelĳking met de andere betrokken lidstaten en de noodzaak te waarborgen dat elke lidstaat op billĳke wĳze tot
de algehele concentratie-inspanning bĳdraagt;
Overwegende dat in artikel 4, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de ernst van
de structurele problemen op nationaal niveau moet
worden beoordeeld op basis van de totale werkloosheid
en de langdurige werkloosheid buiten de regio's van
doelstelling 1;

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De bevolkingsplafonds per lidstaat voor doelstelling 2 voor de
periode 2000 tot en met 2006 zĳn vermeld in de bĳlage.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 1 juli 1999.
Voor de Commissie
Monika WULF-MATHIES

Lid van de Commissie

(2) PB L 185 van 15.7.1988, blz. 9.
(3) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 11.

27. 7. 1999

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

BĲLAGE
Bevolkingsplafonds per lidstaat voor doelstelling 2 van de structuurfondsen voor de periode 2000 tot en met
2006

Lidstaat

België
Denemarken
Duitsland
Griekenland
Spanje
Frankrĳk
Ierland
Italië
Luxemburg

Bevolkingsplafond
(× 1 000 inwoners)

1 269
538
10 296
—
8 809
18 768
—
7 402
118

Nederland

2 333

Oostenrĳk

1 995

Portugal

—

Finland

1 582

Zweden

1 223

Verenigd Koninkrĳk

13 836
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 1 juli 1999
tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor
doelstelling 2 van de structuurfondsen voor de periode 2000 tot en met 2006
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1772)
(1999/504/EG)
vermeld, deze toewĳzingen worden bepaald aan de hand
van de in de eerste alinea van dat lid bedoelde criteria en
de verdeling van deze kredieten over de betrokken jaren
vanaf 1 januari 2000 degressief is, waarbĳ het bedrag
voor 2000 kleiner is dan dat voor 1999;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21
juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (1), en met name op artikel 7, lid 3, eerste alinea,
(1)

Overwegende dat in artikel 1, eerste alinea, punt 2, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat doelstelling 2 van de structuurfondsen is gericht op ondersteuning van de economische en sociale omschakeling van
de in structurele moeilĳkheden verkerende zones;

(2)

Overwegende dat in artikel 7, lid 2, derde alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat 11,5 %
van de ter beschikking van de structuurfondsen staande
middelen wordt bestemd voor doelstelling 2, met inbegrip van 1,4 % uit hoofde van overgangssteun;

(3)

Overwegende dat in artikel 7, lid 3, eerste alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de
Commissie volgens doorzichtige procedures de indicatieve verdelingen over de lidstaten vaststelt van de vastleggingskredieten die beschikbaar zĳn voor de programmering voor de jaren 2000 tot en met 2006, daarbĳ
voor de doelstellingen 1 en 2 ten volle rekening
houdend met een of meer van de objectieve criteria die
op overeenkomstige wĳze zĳn gehanteerd voor de voorgaande periode waarvoor de bepalingen golden van
Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24 juni
1988 betreffende de taken van de Fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de coördinatie van hun bĳstandsverlening onderling en met die
van de Europese Investeringsbank en de andere
bestaande financieringsinstrumenten (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 3193/94 (3), namelĳk de in
aanmerking komende bevoking, de regionale welvaart,
de nationale welvaart en de relatieve ernst van de structurele problemen, waaronder met name het werkloosheidspeil;

(4)

Overwegende dat in artikel 7, lid 3, derde alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat, wat de
doelstellingen 1 en 2 betreft, bĳ deze verdelingen de
toewĳzingen van kredieten aan de regio's en zones waar
overgangssteun wordt verleend afzonderlĳk worden

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.
(2) PB L 185 van 15.7.1988, blz. 9.
(3) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 11.

(5)

Overwegende dat in de verklaring van de Commissie die
is gehecht aan de notulen van de zitting van de Raad van
21 juni 1999, is aangegeven welke methode de
Commissie zal gebruiken om overeenkomstig artikel 7,
lid 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999
te beslissen over de indicatieve verdeling over de
lidstaten van de kredieten voor doelstelling 2;

(6)

Overwegende dat de Europese Raad op 24 en 25 maart
1999 in Berlĳn met inachtneming van deze methode in
punt 44, onder g), van de conclusies van het voorzitterschap bedragen betreffende bĳzondere situaties voor de
periode 2000 tot en met 2006 heeft vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De indicatieve bedragen per lidstaat van de vaststellingskredieten voor doelstelling 2 voor de periode 2000 tot en met
2006 zĳn vermeld in bĳlage I.
Artikel 2
De indicatieve bedragen per lidstaat van de vastleggingskredieten uit hoofde van de overgangssteun voor doelstelling 2
voor de periode 2000 tot en met 2005 zĳn vermeld in bĳlage
II.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 1 juli 1999.
Voor de Commissie
Monika WULF-MATHIES

Lid van de Commissie

27. 7. 1999
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BĲLAGE I
Indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor doelstelling 2 van de structuurfondsen
voor de periode 2000 tot en met 2006
(in miljoen euro (in prĳzen van 1999))
Lidstaat

Bedrag aan kredieten

België

368

Denemarken

156
2 984

Duitsland

—

Griekenland
Spanje

2 553

Frankrĳk

5 437
—

Ierland

2 145

Italië
Luxemburg

34

Nederland

676

Oostenrĳk

578
—

Portugal

459

Finland

354

Zweden

3 989

Verenigd Koninkrĳk
Totaal

19 733
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BĲLAGE II
Indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten uit hoofde van de overgangssteun voor
doelstelling 2 van de structuurfondsen voor de periode 2000 tot en met 2005
(in miljoen euro (in prĳzen van 1999))
Lidstaat

Bedrag van kredieten

België

65

Denemarken

27

Duitsland

526

Griekenland

—
98

Spanje
Frankriĳk

613

Ierland

—

Italië

377
6

Luxemburg
Nederland

119

Oostenrĳk

102

Portugal

—
30

Finland

52

Zweden

706

Verenigd Koninkrĳk
Totaal

2 721

27. 7. 1999
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 1 juli 1999
tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten in het
kader van doelstelling 3 van de structuurfondsen voor de periode 2000 tot 2006
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1774)
(1999/505/EG)
Commissie conform artikel 7, lid 3, tweede alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 voorgestelde methode
voor de indicatieve verdeling over de lidstaten van de
middelen voor doelsteling 3;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21
juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (1), en met name op artikel 7, lid 3, eerste en tweede
alinea,
(1)

Overwegende dat artikel 1, eerste alinea, punt 3, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 bepaalt dat in het
kader van doelstelling 3 van de structuurfondsen de
ondersteuning van de aanpassing en modernisering van
het beleid en de systemen op het gebied van onderwĳs
en werkgelegenheid worden bevorderd;

(2)

Overwegende dat artikel 7, lid 2, vierde alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 bepaalt dat 12,3 % van
de structuurfondsen aan doelstelling 3 wordt toegewezen;

(3)

Overwegende dat artikel 7, lid 3, eerste alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 bepaalt dat de
Commissie voor vastleggingskredieten die voor de
programmering van 2000 tot 2006 beschikbaar zĳn,
volgens doorzichtige procedures indicatieve verdelingen
over de lidstaten voorstelt;

(4)

(5)

Overwegende dat artikel 7, lid 3, tweede alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 bepaalt dat de verdeling over de lidstaten in hoofdzaak gebaseerd is op de
voor steun in aanmerking komende bevolking, de werkgelegenheidssituatie en de ernst van de problemen, zoals
sociale uitsluiting, onderwĳs- en opleidingsniveau en de
arbeidsparticipatie van vrouwen,
Overwegende dat de Europese Raad van Berlĳn van 24
en 25 maart 1999 in punt 45 van de conclusies van het
voorzitterschap heeft ingestemd met de door de

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

(6)

Overwegende dat de Europese Raad van Berlĳn van 24
en 25 maart 1999 in punt 44, onder d) en e), van de
conclusies van het voorzitterschap de bedragen heeft
vastgelegd die tĳdens de periode tot voor bĳzondere
situaties worden uitgetrokken;

(7)

Overwegende dat de verklaring van de Commissie in de
bĳlage bĳ de notulen van de Raad van 21 juni 1999 de
procedure aangeeft volgens welke de Commissie
conform artikel 7, lid 3, tweede alinea, van Verordening
(EG) nr. 1260/1999 de indicatieve verdeling over de
lidstaten van de middelen voor doelstelling 3 vaststelt,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten in het kader van doelstelling 3 voor de periode tot is
in de bĳlage vastgesteld.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 1 juli 1999.
Voor de Commissie
Pádraig FLYNN

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
Indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten in het kader van doelstelling 3 van de
structuurfondsen voor de periode 2000 tot 2006
(in miljoen euro (prijzen van 1999))
Lidstaat

Bedrag

België

737

Denemarken

365
4 581

Duitsland

—

Griekenland
Spanje

2 140

Frankrĳk

4 540
—

Ierland

3 744

Italië

38

Luxemburg
Nederland

1 686

Oostenrĳk

528
—

Portugal

403

Finland

720

Zweden

4 568

Verenigd Koninkrĳk
Totaal

24 050
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 1999
tot w¶ziging van Besluit 98/610/EG, Euratom tot instelling van deskundigengroepen die de
Commissie b¶staan b¶ het bepalen van de inhoud en de oriëntatie van de kernactiviteiten op het
gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2359)
(Voor de EER relevante tekst)

(1999/506/EG, Euratom)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
(1)

Overwegende dat de Commissie bĳ Besluit 98/610/EG, Euratom (1) deskundigengroepen heeft ingesteld die haar bĳstaan bĳ het bepalen van de inhoud en de oriëntatie van de kernactiviteiten op het
gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling;

(2)

Overwegende dat uit hoofde daarvan de leden van de adviesgroepen individueel door de Commissie
worden genoemd voor een periode van twee jaar; dat in de loop van bovengenoemde periode
eventueel nieuwe benoemingen moeten worden gedaan met het oog op een uitbreiding van de
geografische herkomst, een beter evenwicht van de wetenschappelĳke en technische deskundigheden
en de vervanging van in gebreke blĳvende leden;

(3)

Overwegende dat het in het algemeen noodzakelĳk is de homogeniteit van de deskundigengroepen te
garanderen, het beheer ervan door de diensten van de Commissie te vergemakkelĳken en alle
gewenste transparantie op dit gebied te waarborgen;

(4)

Overwegende dat in dit verband het mandaat van de nieuwe leden op hetzelfde ogenblik moet
kunnen aflopen als dat van de andere; eerder benoemde leden,

BESLUIT:

Artikel 1
In artikel 4, lid 1, van Besluit 98/610/EG, Euratom wordt de eerste alinea vervangen door het volgende:
„De leden van de groepen van deskundigen worden individueel door de Commissie benoemd voor een
periode van ten hoogste twee jaar. Deze benoeming kan éénmaal voor ten hoogste twee jaar worden
verlengd.”.
Artikel 2
Dit besluit wordt van kracht op de dag dat het wordt vastgesteld.
Gedaan te Brussel, 26 juli 1999.
Voor de Commissie
Édith CRESSON

Lid van de Commissie

(1) PB L 290 van 29.10.1998, blz. 57.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 1999
betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde vliegende honden, honden en
katten uit Maleisië (schiereiland) en Australië
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2467)
(Voor de EER relevante tekst)

(1999/507/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(7)

Overwegende dat het nodig is op communautair niveau
beschermende maatregelen te nemen ten aanzien van de
invoer van vliegende honden, honden en katten uit
Maleisië (schiereiland) en Australië;

(8)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991
tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de
veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de
Gemeenschap worden binnengebracht tot wĳziging van de
Richtlĳnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 96/43/EG (2), en met name op
artikel 18, lid 1,
(1)

Overwegende dat in Richtlĳn 92/65/EEG van de Raad (3)
de voornaamste voorwaarden zĳn opgenomen waaraan
de lidstaten moeten voldoen wanneer zĳ honden, katten,
en andere voor rabiës vatbare dieren invoeren; dat de
veterinaire certificering echter nog niet is geharmoniseerd;

(2)

Overwegende dat in Australië, respectievelĳk Maleisië
gevallen met dodelĳke afloop van Hendra-, respectievelĳk Nipahbesmetting bĳ de mens zĳn gemeld;

(3)

Overwegende dat vliegende honden van het geslacht
Pteropus worden beschouwd als de natuurlĳke gastheer
van het Hendravirus, en dat het vermoeden bestaat dat
zĳ het virusreservoir van Nipah zĳn; dat deze zoogdieren echter geen klinische ziekteverschĳnselen
vertonen, en dat zĳ drager van het virus kunnen zĳn en
tegelĳkertĳd
over
neutraliserende
antilichamen
beschikken;

(4)

Overwegende dat incidenteel vliegende honden worden
ingevoerd uit derde landen; dat het, in afwachting van
communautaire veterinairrechtelĳke voorschriften voor
de invoer van vliegende honden, nodig lĳkt bepaalde
beschermde maatregelen te nemen ten aanzien van
Hendra en Nipah;

(5)

Overwegende dat Hendra door katten kan worden overgebracht, en dat zowel honden als katten Nipah kunnen
krĳgen; dat blootstelling aan deze virussen bĳ zieke en
herstellende dieren seroconversie teweegbrengt, die aan
de hand van een laboratoriumtest kan worden vastgesteld;

(6)

Overwegende dat de aanwezigheid van deze zoönose in
bovengenoemde landen een gevaar voor de mens en
voor voor deze ziektes vatbare dieren in de Gemeenschap zou kunnen vormen;

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56.
(2) PB L 162 van 1.7.1996, blz. 1.
(3) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1.
Invoer van vliegende honden van het geslacht Pteropus
uit Maleisië (schiereiland) en Australië is verboden.
2.
In afwĳking van lid 1 en onverminderd het bepaalde in
Richtlĳn 92/65/EEG mogen vliegende honden van het geslacht
Pteropus worden ingevoerd wanneer zĳn aan de volgende
voorwaarden voldoen:
— de dieren komen uit in gevangenschap levende kolonies, en
— de dieren zĳn ten minste 60 dagen in een quarantainestation geïsoleerd gehouden, en
— de dieren zĳn met negatief resultaat onderworpen aan een
serumneutralisatietest of een goedgekeurde Elisatest op antilichamen tegen Hendra- en Nipahvirussen in een door de
bevoegde autoriteiten voor deze tests erkend laboratorium
waarbĳ twee bloedmonsters zĳn getest die met een
tussentĳd van 21 tot 30 dagen zĳn afgenomen en waarbĳ
de tweede test in de laatste tien dagen vóór de uitvoer is
uitgevoerd.
Artikel 2
1.
Invoer van honden en katten uit Maleisië (schiereiland) is
verboden.
2.
In afwĳking van lid 1 mogen honden en katten worden
ingevoerd wanneer zĳ aan de volgende voorwaarden voldoen:
— de dieren zĳn in de laatste 60 dagen vóór de uitvoer niet in
contact geweest met varkens, en
— de dieren hebben niet verbleven op een bedrĳf waar de
laatste 60 dagen gevallen van Nipahbesmetting zĳn bevestigd, en
— de dieren zĳn met negatief resultaat onderworpen aan een
indirecte sandwich-Elisa IgM en IgG test in een door de
bevoegde veterinaire autoriteiten voor het testen op Nipahvirusantilichamen erkend laboratorium, waarbĳ een bloedmonster is getest dat in de laatste tien dagen vóór de
uitvoer is genomen.
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Artikel 3
1.

Invoer van katten uit Australië is verboden.

2.
In afwĳking van lid 1 mogen katten worden ingevoerd
wanneer zĳ aan de volgende voorwaarden voldoen:
— de dieren hebben niet verbleven op een bedrĳf waar in de
laatste 60 dagen vóór de uitvoer gevallen van Hendrabesmetting zĳn bevestigd, en
— de dieren zĳn met negatief resultaat onderworpen aan een
indirecte sandwich-Elisa IgM en IgG test in een door de
bevoegde veterinaire autoriteiten voor het testen op
Hendravirusantilichamen erkend laboratorium, waarbĳ een
bloedmonster is getest dat in de laatste tien dagen vóór de
uitvoer is genomen.

L 194/67
Artikel 4

De lidstaten brengen de maatregelen die zĳ ten aanzien van
Maleisië (schiereiland) en Australië toepassen, in overeestemming met deze beschikking.
Zĳ stellen de Commissie daarvan in kennis.
Artikel 5
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 26 juli 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

