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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

GEMEENSCHAPPELĲK STANDPUNT VAN DE RAAD
van 22 oktober 1999
inzake steun aan de democratische krachten in de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ)
(1999/691/GBVB)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonderheid op artikel 15,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In zĳn conclusies van 19 juli 1999 hechtte de Raad
groot belang aan de ontwikkeling van contacten met alle
democratische krachten in het land, met inbegrip van de
democratisch bestuurde gemeenten, teneinde de democratisering van de FRJ te bevorderen.
De Raad kwam tevens overeen dat moet worden onderzocht hoe verbetering kan worden gebracht in de situatie van deze instanties, onder meer door energievoorziening.

(3)

De Raad benadrukte voorts dat een onderscheid moet
worden gemaakt tussen het regime in Belgrado en de
bevolking van de FRJ, een onderscheid waarmee bĳ
besluiten over sancties rekening zal worden gehouden.

(4)

In zĳn conclusies van 13 september 1999 bevestigde de
Raad opnieuw zĳn voornemen om de democratische
veranderingen in de FRJ te blĳven steunen en het Servische volk en de democratische krachten in het land te
willen bĳstaan in hun pogingen om de democratisering
en de civiele samenleving te bevorderen.

(5)

De Raad was het erover eens dat het tĳd is om formele
contacten te leggen met de vertegenwoordigers van de
democratische krachten in de FRJ.

(6)

De Raad besloot om vertegenwoordigers van de democratische oppositiepartĳen en de civiele samenleving in
Servië en van de regering van Montenegro uit te nodigen
voor besprekingen, teneinde hen te steunen in hun
pogingen om de democratisering te bevorderen.

(7)

De Raad kwam tevens overeen om de huidige steunmaatregelen opnieuw te bezien en concrete projecten
van de Unie in Servië op relevante gebieden, zoals steun
voor democratische media, te intensiveren.

(8)

De start van het proefproject dat de G-17 in het kader
van het initiatief „energie voor democratie” heeft voorgesteld en waarbĳ Nis en Pirot de eerste steden zĳn die
stookolie zullen ontvangen bĳ wĳze van steun op energiegebied, krĳgt dan ook de krachtige steun van de Raad.

Het project zou later kunnen worden uitgebreid tot
andere gemeenten,
HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELĲK STANDPUNT VASTGESTELD:

Artikel 1
Teneinde de democratisering in de FRJ te bevorderen zal de
Europese Unie actief steun verlenen aan alle krachten die van
hun volledige inzet voor de democratische waarden blĳk geven.
Artikel 2
De in artikel 1 genoemde steun wordt met name toegespitst op
de volgende activiteiten:
— het ontwikkelen van een dialoog met de democratisch
georiënteerde plaatselĳke leiders en leiders van civiele organisaties, onder meer door middel van vergaderingen in de
marge van de Raad Algemene Zaken;
— het in overleg op gang brengen van een proces dat als
forum dient voor een echte discussie over politieke en
technische kwesties;
— het steunen van de start van het door de G-17 voorgestelde
proefproject in het kader van het initiatief „energie voor
democratie” voor levering van energie aan servische
gemeenten;
— het intensiveren van de steun voor democratische media en
andere relevante gebieden.
Artikel 3
Dit gemeenschappelĳk standpunt treedt in werking op de
datum van vaststelling ervan.
Artikel 4
Dit gemeenschappelĳk standpunt wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad.
Gedaan te Luxemburg, 22 oktober 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
S. MÖNKÄRE
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VERORDENING (EG) Nr. 2243/1999 VAN DE COMMISSIE
van 22 oktober 1999
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
vermeld, de forfaitaire waarden bĳ invoer uit derde
landen vaststelt.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1498/98 (2), en met name op artikel
4, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zĳn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand
waarvan de Commissie voor de producten en de
perioden die in de bĳlage bĳ die verordening zĳn

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden 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 23 oktober 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 oktober 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.

23. 10. 1999

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 273/3

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 22 oktober 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor
de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

052
204
999
052
628
999
052
999
052
388
524
528
600
999
052
064
400
999
400
800
804
999
052
064
388
999

117,2
60,4
88,8
76,1
119,3
97,7
53,0
53,0
64,7
68,3
53,9
65,2
50,9
60,6
107,1
102,0
232,1
147,1
60,4
176,1
31,1
89,2
94,7
62,4
171,9
109,7

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2645/98 van de Commissie (PB L 335 van 10.12.1998, blz. 22). De code „999”
staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 2244/1999 VAN DE COMMISSIE
van 22 oktober 1999
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wĳnsector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1685/95 van de Commissie van
11 juli 1995 tot instelling van een regeling voor de afgifte van
uitvoercertificaten in de wĳnsector (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2182/1999 (2), en met name op artikel 3,
lid 3,
Overwegende dat in artikel 55, lid 7, van Verordening
(EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987
houdende een gemeenschappelĳke ordening van de
wĳnmarkt (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1677/1999 (4), is bepaald dat de uitvoerrestituties
voor producten van de wĳnsector worden toegekend
voor maximaal de hoeveelheden en bedragen die
bepaald zĳn in de in het kader van de multilaterale
handelsbesprekingen van de Uruguayronde gesloten
Overeenkomst inzake de landbouw;

(1)

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EG) nr.
1685/95 is bepaald onder welke voorwaarden de
Commissie bĳzondere maatregelen kan vaststellen om te
voorkomen dat de in het kader van die overeenkomst
toegestane hoeveelheden of uitgaven worden overschreden;

(2)

Overwegende dat volgens de gegevens betreffende de
uitvoercertificaten waarover de Commissie op 20
oktober 1999 beschikt, voor de in artikel 3, lid 4 bis,
van Verordening (EG) nr. 1685/95 bedoelde zones 3)
Oost-Europa en 4) West-Europa, voor de periode tot en

(3)

met 15 november 1999 nog beschikbare hoeveelheid
dreigt te worden overschreden indien de afgifte van
uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie niet wordt beperkt; dat derhalve een uniform
aanvaardingspercentage moet worden toegepast op de
van 15 en 19 oktober 1999 ingediende aanvragen en de
afgifte van certificaten voor de ingediende aanvragen, en
de indiening van aanvragen moeten worden geschorst
tot en met 15 november 1999,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie in de wĳnsector waarvoor aanvragen op grond van Verordening (EG) nr. 1685/95 zĳn ingediend van 15 en 19 oktober
1999, worden afgegeven voor 73,5 % van de aangevraagde
hoeveelheden voor zone 3) Oost-Europa en voor 62,2 % van
de aangevraagde hoeveelheden voor zone 4) West-Europa.
2.
Voor de in lid 1 bedoelde producten van de wĳnsector
wordt tot en met 15 november 1999 de afgifte van uitvoercertificaten waarvoor aanvragen op 20 oktober 1999 of later zĳn
ingediend, geschorst en wordt met ingang van 23 oktober
1999 ook de indiening van uitvoercertificaataanvragen
geschorst.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 oktober 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 oktober 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

161 van 12.7.1995, blz. 2.
267 van 15.10.1999, blz. 21.
84 van 27.3.1987, blz. 1.
199 van 30.7.1999, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2245/1999 VAN DE COMMISSIE
van 22 oktober 1999
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 1663/95 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EEG) nr. 729/70 van de Raad aangaande de procedure inzake de goedkeuring van de rekeningen
van het EOGFL, afdeling Garantie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21
april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1287/95 (2), en met name op artikel 4, lid 6, en artikel
5, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
de ervaring leert dat Verordening (EG) nr. 1663/95 van
de Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 896/97 (4), op sommige punten moet worden
gewĳzigd en verduidelĳkt, in het bĳzonder wat betreft de
voorwaarden voor de erkenning van betaalorganen en
wat betreft de instructies voor functionarissen van
betaalorganen om belangenconflicten bĳ de uitoefening
van hun taken te voorkomen;

(1)

(2)

in de jaarrekeningen van betaalorganen moeten gegevens
worden opgenomen betreffende de door deze organen
nog terug te vorderen bedragen;

(3)

het is niet opportuun noch billĳk dat de Commissie,
voordat de lidstaat zĳn antwoorden heeft kunnen mededelen, aangeeft hoeveel uitgaven zĳ op grond van haar
bevindingen voornemens is aan de financiering te
onttrekken overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder c), van
Verordening (EEG) nr. 729/70;

(4)

de uitsluiting van financiering moet slaan op de gehele
periode waarin de communautaire voorschriften niet
zĳn nageleefd;

(5)

het Comité van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw heeft een gunstig advies uitgebracht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1663/95 wordt als volgt gewĳzigd:
1. In artikel 2 wordt lid 3 vervangen door:
„Vorm en inhoud van de boekhoudkundige gegevens als
bedoeld in lid 1 worden vastgesteld volgens de procedure
van artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 729/70.”.
(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

94 van 28.4.1970, blz. 13.
125 van 8.6.1995, blz. 1.
158 van 8.7.1995, blz. 6.
128 van 21.5.1997, blz. 8.

2. In artikel 5 wordt het volgende punt toegevoegd aan lid 1:
„f) een overzicht van de teruggevorderde bedragen waarvan
de inning aan de gang is, uitgesplitst naar begrotingsjaar
waarin de opdracht tot terugvordering is opgesteld, en
een overzicht van de bedragen die gedurende het begrotingsjaar oninbaar zĳn verklaard.”.
3. In artikel 8 wordt lid 1 vervangen door:
„1.
Indien de Commissie op grond van een onderzoek
van mening is, dat bepaalde uitgaven niet overeenkomstig
de communautaire voorschriften zĳn gedaan, stelt zĳ de
betrokken lidstaat in kennis van haar bevindingen en van de
correctiemaatregelen die moeten worden genomen om naleving in de toekomst te garanderen.
In de kennisgeving wordt naar deze verordening verwezen.
De lidstaat geeft binnen twee maanden een antwoord en de
Commissie kan haar positie wĳzigen. In gegronde gevallen
kan de Commissie toestemming verlenen tot een verlenging
van deze antwoordtermĳn.
Na afloop van de antwoordtermĳn, stelt de Commissie een
bilaterale bespreking vast en beide partĳen proberen tot
overeenstemming te komen omtrent de te nemen maatregelen, alsook omtrent de ernst van de overtreding en de
omvang van het financiële nadeel voor de Europese
Gemeenschap. Na afloop van deze bespreking en na het
verstrĳken van de termĳn die eventueel door de Commissie,
in overleg met de lidstaat, in aansluiting op de bilaterale
bespreking is vastgesteld voor het verstrekken van aanvullende inlichtingen of, indien de lidstaat niet binnen een door
de Commissie gestelde termĳn op de uitnodiging voor een
bespreking ingaat, na afloop van deze termĳn, doet de
Commissie haar conclusies formeel aan de lidstaat
toekomen, onder verwĳzing naar Beschikking 94/442/EG
van de Commissie (*). Onverminderd het bepaalde in de
vierde alinea van dit lid, wordt in deze kennisgeving opgave
gedaan van uitgaven die de Commissie voornemens is aan
de financiering te onttrekken overeenkomstig artikel 5, lid
2, onder c), van Verordening (EEG) nr. 729/70.
De lidstaat stelt de Commissie zo spoedig mogelĳk in kennis
van de correctiemaatregelen die worden genomen om naleving van de communautaire voorschriften te verzekeren en
van de datum waarop zĳ effectief zĳn geworden. De
Commissie neemt in voorkomend geval een of meerdere
beschikkingen op grond van artikel 5, lid 2, onder c), van
Verordening (EEG) nr. 729/70 waarbĳ de uitgaven waarvoor
de communautaire voorschriften niet zĳn nageleefd, aan de
financiering worden onttrokken totdat de correctiemaatregelen effectief worden.
(*) PB L 182 van 16.7.1994, blz. 45.”.
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4. De bĳlage wordt als volgt gewĳzigd:
a) Er wordt een nieuw punt 4 a) toegevoegd:
„4 a) Alleen voor de maatregelen die worden medegefinancierd, mits de Commissie hiervoor vooraf
toestemming verleent en mits het gaat om de
uitvoering van een groot aantal kleine betalingen, mag de bevoegdheid om betalingen aan
steunaanvragers te doen, aan andere lichamen
worden gedelegeerd. Tussen het betaalorgaan en
dit lichaam wordt een schriftelĳke overeenkomst
gesloten waarin de aard van de aan het betaalorgaan te verstrekken informatie en bewĳsstukken
wordt gepreciseerd; de informatie en de bewĳsstukken moeten van dien aard zĳn dat het
betaalorgaan aan de erkenningsvoorwaarden kan
voldoen en de termĳnen voor het overleggen
van de maand- en jaarrekeningen in acht kan
nemen. Het betaalorgaan blĳft verantwoordelĳk
voor het goede beheer van de betrokken gelden
en voor het bĳwerken van de boekhouding. De
gemachtigde functionarissen van het betaalorgaan, van de certificerende instantie en van de
Europese Gemeenschap zĳn gerechtigd om alle
door de bovenbedoelde lichamen gehouden
bewĳsstukken te onderzoeken en controles bĳ de
steunaanvrager te verrichten.”.

23. 10. 1999

b) Aan punt 5 wordt het volgende toegevoegd:
„Het ondergeschikte administratieve onderdeel dat met
de uitvoering van betalingen is belast ofwel de met het
toezicht daarop belaste eenheid dient in het bezit te
zĳn van de documenten waaruit blĳkt dat de opdracht
tot betaling van de aangevraagde steun is verstrekt en
de voorgeschreven administratieve en fysieke controles
zĳn verricht. De betrokken gegevens en documenten
mogen worden gebundeld op analoge wĳze als
beschreven in punt 4 iv) van deze bĳlage en op een
elektronisch verwerkbaar medium zĳn opgeslagen.”.
c) Aan punt 6 ii), tweede alinea, wordt de volgende zin
toegevoegd:
„Door middel van adequate maatregelen moet worden
voorkomen dat belangenconflicten kunnen rĳzen
wanneer personen met een verantwoordelĳke of een
sleutelfunctie inzake het controleren van, het geven
van betalingsopdrachten voor en het uitbetalen van
steunaanvragen ten laste van het Fonds, buiten het
betaalorgaan andere functies vervullen.”.
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, 22 oktober 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 2246/1999 VAN DE COMMISSIE
van 22 oktober 1999
houdende wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1318/93 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 2067/92 van de Raad betreffende acties ter bevordering van de verkoop
en de afzet van kwaliteitsrundvlees
moet nemen over de inwilliging van aanvragen moet
worden verlengd tot na 30 september 1999.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2067/92 van de Raad van 30
juni 1992 betreffende acties ter bevordering van de verkoop en
de afzet van kwaliteitsrundvlees (1), en met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bĳ Verordening (EEG) nr. 1318/93 van de Commissie ( ),
laatstelĳk gewĳzigd bij Verordening (EG) nr. 351/
1999 (3), zĳn de uitvoeringsbepalingen voor voornoemde verordening vastgesteld.
2

Met de aanvragen om een financiële bĳdrage die voor
1999 bĳ de Commissie zĳn ingediend, is een totaalbedrag gemoeid dat de beschikbare begrotingsmiddelen
voor deze maatregel ruimschoots overschrĳdt. Daarom
moeten de voorstellen opnieuw worden onderzocht en
worden aangepast wat de financiële omvang betreft,
zodat de termĳn waarbinnen de Commissie een besluit

Aan artikel 5, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr.
1318/93 wordt de volgende zin toegevoegd:
„Voor 1999 neemt zĳ dit besluit evenwel uiterlĳk op 15
december 1999.”.
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 30 september 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 oktober 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 215 van 30.7.1992, blz. 57.
(2) PB L 132 van 29.5.1993, blz. 83.
(3) PB L 44 van 18.2.1999, blz. 10.
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VERORDENING (EG) Nr. 2247/1999 VAN DE COMMISSIE
van 22 oktober 1999
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen voor invoercertificaten die in oktober 1999 voor bepaalde melkproducten zĳn ingediend in het kader van bepaalde
tariefcontingenten, geopend bĳ Verordening (EG) nr. 1374/98
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1374/98 van de Commissie van
29 juni 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling en houdende opening van tariefcontingenten in de
sector melk en zuivelproducten (1), gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1339/1999 (2), en met name op artikel 14, lid 4,
Overwegende dat de ingediende aanvragen voor de in bĳlage II
bĳ Verordening (EG) nr. 1374/98 vermelde producten op
grotere hoeveelheden betrekking hebben dan beschikbaar zĳn;
dat bĳgevolg toewĳzingscoëfficiënten moeten worden vastgesteld voor de aangevraagde hoeveelheden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op de op grond van Verordening (EG) nr. 1374/98 aangevraagde hoeveelheden invoercertificaten voor de periode van
1 oktober tot en met 31 december 1999 worden voor de
producten van de volgnummers in bĳlage II bĳ Verordening
(EG) nr. 1374/98, vermeld in de bĳlage, de aangegeven toewĳzingscoëfficiënten toegepast.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 oktober 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 oktober 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 185 van 30.6.1998, blz. 21.
(2) PB L 159 van 25.6.1999, blz. 22.
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BĲLAGE

Volgnummer
in bĳlage II
bĳ Verordening
(EG) nr. 1374/98

Volgnummer
Taric

Toewĳzingscoëfficiënt
(periode van oktober t/m
december 1999)

36
37
39
40
41
42
44
47

09.4590
09.4599
09.4591
09.4592
09.4593
09.4594
09.4595
09.4596

0,0047
0,0016
0,0563
0,0135
0,0366
0,0068
0,0045
0,0023
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VERORDENING (EG) Nr. 2248/1999 VAN DE COMMISSIE
van 22 oktober 1999
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit
schrĳding nadelig zou zĳn voor de goede werking van
de uitvoerrestitutieregeling in de sector groenten en fruit;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie van
14 november 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning
van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1303/1999 (2), en
met name op artikel 5, lid 5,
(1)

(2)

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 1926/1999
van de Commissie (3) is bepaald voor welke indicatieve
hoeveelheden, exclusief de hoeveelheden waarvoor in
het kader van voedselhulp certificaten zĳn aangevraagd,
uitvoercertificaten van het B-stelsel kunnen worden afgegeven;
Overwegende dat, volgens de informatie waarover de
Commissie op dit ogenblik beschikt, de voor de lopende
uitvoerperiode vastgestelde indicatieve hoeveelheden
voor druiven voor tafelgebruik en appelen met als
bestemming de geografische zone F02 binnenkort
zouden kunnen worden overschreden; dat deze over-

(3)

Overwegende dat, om deze situatie te verhelpen, de
certificaataanvragen van het B-stelsel moeten worden
afgewezen voor na 22 oktober 1999 uitgevoerde
druiven voor tafelgebruik en appelen met als bestemming de geografische zone F02, zulks tot het einde van
de lopende uitvoerperiode,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De aanvragen voor uitvoercertificaten van het B-stelsel voor
druiven voor tafelgebruik en appelen met als bestemming de
geografische zone F02, die zĳn ingediend op grond van artikel
1 van Verordening (EG) nr. 1926/1999 en waarvoor de
aangifte ten uitvoer van de producten na 22 oktober en vóór
16 november 1999 is aanvaard, moeten worden afgewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 oktober 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 oktober 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 292 van 15.11.1996, blz. 12.
(2) PB L 155 van 22.6.1999, blz. 29.
(3) PB L 238 van 9.9.1999, blz. 20.
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RICHTLĲN 1999/84/EG VAN DE COMMISSIE
van 20 oktober 1999
houdende wĳziging van Richtlĳn 92/76/EEG tot erkenning van beschermde gebieden in de
Gemeenschap waar bĳzondere plantenziekterisico's bestaan
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 77/93/EEG van de Raad van 21 december
1976 betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van
voor planten en voor plantaardige producten schadelĳke organismen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 1999/53/EG van de
Commissie (2), en met name op artikel 2, lid 1, onder h), eerste
alinea,
Gelet op Richtlĳn 92/76/EEG van de Commissie van 6 oktober
1992 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bĳzondere plantenziekterisico's bestaan (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 98/100/EG (4),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het Verenigd Koninkrĳk is bĳ Richtlĳn 92/76/EEG van
de Commissie, als gewĳzigd, inzake het „Beet necrotic
yellow vein virus” voorlopig als „beschermd gebied”
erkend voor een periode die op 1 november 1999
verstrĳkt.

(2)

Uit de door het Verenigd Koninkrĳk verstrekte gegevens
en de door het Voedsel- en Veterinair Bureau tĳdens een
in 1999 uitgevoerde missie verzamelde informatie blĳkt
dat de geldigheidsduur van de voorlopige erkenning van
het in het Verenigd Koninkrĳk voor „Beet necrotic
yellow vein virus” beschermde gebied opnieuw voor een
beperkte termĳn moet worden verlengd om de bevoegde
officiële instanties in het Verenigd Koninkrĳk in staat te
stellen de gegevens over de verspreiding van het „Beet
necrotic yellow vein virus” te completeren en hun maatregelen voor de uitroeiing van dit schadelĳke organisme
in het gebied „East Anglia” in het Verenigd Koninkrĳk af
te ronden.
De in deze richtlĳn vervatte maatregelen zĳn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

(3)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

26 van 31.1.1977, blz. 20.
142 van 5.6.1999, blz. 29.
305 van 21.10.1992, blz. 12.
351 van 29.12.1998, blz. 35.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
In artikel 1, eerste alinea, van Richtlĳn 92/76/EEG, wordt de
datum „1 november 1999” vervangen door „1 november
2001”.
Artikel 2
1.
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in werking treden om met ingang van 1
november 1999 aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de
Commissie daarvan onverwĳld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door
de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie onverwĳld de belangrĳke bepalingen van intern recht mee die zĳ op het onder deze
richtlĳn vallende gebied vaststellen. De Commissie stelt de
andere lidstaten daarvan in kennis.
Artikel 3
Deze richtlĳn treedt in werking op de dag volgende op die van
haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 4
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 20 oktober 1999.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 20 oktober 1999
houdende bepaling van het tot aanstelling bevoegde gezag voor het secretariaat-generaal van de
Raad
(1999/692/EG, EGKS, Euratom)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het statuut van de ambtenaren van de Europese
Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de
andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen,
vastgesteld bĳ Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/
68 (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG, EGKS,
Euratom) nr. 1238/1999 (2), en met name op artikel 2 van
genoemd statuut en artikel 6 van genoemde regeling,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Volgens artikel 207, lid 2, eerste alinea, van het EGVerdrag, artikel 30, lid 2, eerste alinea, van het EGKSVerdrag en artikel 121, lid 2, eerste alinea, van het
Euratom-Verdrag, als gewĳzigd bĳ het op 1 mei 1999 in
werking getreden Verdrag van Amsterdam, staat het
secretariaat-generaal van de Raad onder leiding van een
secretaris-generaal, hoge vertegenwoordiger voor het
gemeenschappelĳk buitenlands en veiligheidsbeleid
(hierna te noemen „de secretaris-generaal”), die wordt
bĳgestaan door een plaatsvervangend secretaris-generaal.

Een nieuw besluit houdende bepaling van het tot
aanstelling bevoegde gezag voor het secretariaat-generaal
van de Raad dient te worden vastgesteld en de Besluiten
63/2/Euratom en 63/9/EEG (3) dienen te worden ingetrokken,

(1) PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.
(2) PB L 150 van 17.6.1999, blz. 1.
(3) Besluiten van de Raad van 14 mei 1962 houdende bepaling van het
tot aanstelling bevoegde gezag voor het secretariaat-generaal der
Raden (PB 5 van 16.1.1963, blz. 33 en 34).

BESLUIT:

Artikel 1
De bevoegdheden die volgens het statuut van de ambtenaren
aan het tot aanstelling bevoegde gezag en volgens de regeling
welke van toepassing is op de andere personeelsleden aan het
tot het aanstellen van de personeelsleden bevoegde gezagsorgaan toekomen, worden, wat het secretariaat-generaal van de
Raad betreft, uitgeoefend:
a) door de Raad ten aanzien van de secretaris-generaal en de
plaatsvervangend secretaris-generaal;
b) door de Raad, op voorstel van de secretaris-generaal, voor
de toepassing van de artikelen 1 en 13, artikel 15, tweede
alinea, en de artikelen 16, 22, 29, 30, 31, 32, 38, 41, 49,
50, 51, 78, 87, 88, 89 en 90 op de personeelsleden in de
rang 1 van categorie A; de secretaris-generaal is gemachtigd
zĳn bevoegdheid tot het doen van voorstellen over te
dragen aan de plaatsvervangend secretaris-generaal;
c) door de secretaris-generaal in alle andere gevallen; de secretaris-generaal is gemachtigd zĳn bevoegdheden over te
dragen aan de plaatsvervangend secretaris-generaal.
De plaatsvervangend secretaris-generaal is gemachtigd de
door de secretaris-generaal aan hem overgedragen bevoegdheden geheel of gedeeltelĳk over te dragen aan de directeurgeneraal van de Administratie waar het de toepassing van de
regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, alsmede de toepassing van het statuut op de ambtenaren van de categorieën B, C en D betreft. Deze overdracht
mag zich echter niet uitstrekken tot de bevoegdheden die
aan hem zĳn overgedragen voor de aanstelling of de beëindiging van de dienst van de ambtenaren of voor de aanstelling van de andere personeelsleden.
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Artikel 2
De Besluiten 63/9/EEG en 63/2/Euratom worden ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit wordt van kracht op de dag van zĳn aanneming.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 20 oktober 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
T. HALONEN
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 5 oktober 1999
houdende erkenning dat het Zweedse gegevensbestand voor runderen volledig operationeel is
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3145)
(Slechts de tekst in de Zweedse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(1999/693/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad van 21 april 1997 tot vaststelling van een identificatieen registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten (1), en
met name op artikel 6, lid 3, eerste streepje;
Gelet op het door Zweden ingediende verzoek,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Zweedse autoriteiten hebben op 23 maart 1999 bĳ de Commissie een verzoek ingediend tot
erkenning dat het gegevensbestand dat deel uitmaakt van de Zweedse regeling inzake identificatie en
registratie van runderen volledig operationeel is. Het verzoek ging vergezeld van adequate informatie,
die overigens op 9 juli 1999 is bĳgewerkt.

(2)

De Zweedse autoriteiten hebben zich ertoe verbonden de betrouwbaarheid van het gegevensbestand
te verbeteren door er met name op toe te zien dat a) alle verplaatsingen in het gegevensbestand
worden ingevoerd, met inbegrip van de kennisgeving van slacht in het slachthuis en kennisgeving
van overbrenging naar het destructiebedrĳf, b) de bevoegde autoriteiten de nodige maatregelen
nemen om elke vergissing of lacune die automatisch aan het licht komt of bĳ controles ter plaatse
wordt geconstateerd, snel te kunnen corrigeren, c) maatregelen worden genomen om ervoor te
zorgen dat de bestaande nationale bepalingen betreffende het na verlies van de oormerken opnieuw
identificeren van runderen worden verbeterd om ze in overeenstemming te brengen met het
bepaalde in Verordening (EG) nr. 820/97, d) maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat
de veterinaire diensten volledig bĳ de tenuitvoerlegging van het bepaalde in Verordening (EG) nr.
820/97 worden betrokken, e) maatregelen worden genomen om de bestaande bepalingen in de
nationale wetgeving, wat de termĳn voor het melden van verplaatsingen betreft (15 dagen), uit te
voeren, f) maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat vaste procedures voor de
follow-up worden gehanteerd om volledig aan het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2630/97 van de
Commissie (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 132/1999 (3), en Verordening (EG) nr.
494/98 van de Commissie (4) te voldoen, g) maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat
aan het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2629/97 van de Commissie (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 331/1999 (6), wordt voldaan ten aanzien van oormerken en het opnemen van
de gegevens inzake de premie in de paspoorten, en h) maatregelen worden genomen om ervoor te
zorgen dat alle verplaatsingen van dieren die in de EU zĳn geboren, worden bĳgehouden. Dat de
Zweedse autoriteiten zich ertoe hebben verbonden de bedoelde maatregelen uiterlĳk op 31 oktober
1999 ten uitvoer te leggen. De Zweedse autoriteiten hebben zich ertoe verbonden de Commissie in
kennis te stellen van elk probleem dat zich bĳ de tenuitvoerlegging van bovengenoemde maatregelen
voordoet.

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

117 van 7.5.1997, blz. 1.
354 van 30.12.1997, blz. 23.
17 van 22.1.1999, blz. 20.
60 van 28.2.1998, blz. 78.
354 van 30.12.1997, blz. 19.
40 van 13.2.1999, blz. 27.
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Gelet op de evaluatie van de situatie in Zweden, is het dienstig te erkennen dat het gegevensbestand
voor runderen volledig operationeel is,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Het Zweedse gegevensbestand voor runderen wordt als volledig operationeel erkend met ingang van
1 november 1999.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot Zweden.
Gedaan te Brussel, 5 oktober 1999.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

