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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG, EURATOM) Nr. 99/2000 VAN DE RAAD
van 29 december 1999
betreffende bĳstand aan de partnerstaten in Oost-Europa en Centraal-Azië
en de rechten van de inheemse bevolking worden gerespecteerd, en een marktgericht economisch stelsel.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 308,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name op artikel 203,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(6)

Verdere bĳstand is noodzakelĳk ter bevordering van de
nucleaire veiligheid in de partnerstaten.

(7)

Het voortzetten van de bĳstand zal bĳdragen tot de
verwezenlĳking van de gezamenlĳke doelstellingen, met
name in het kader van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten en de overeenkomsten inzake
economische samenwerking die met de partnerstaten
zĳn gesloten.

(8)

In voorkomend geval zal in de bĳstandsverlening uit
hoofde van deze verordening naar behoren rekening
worden gehouden met de door de Europese Raad aangenomen gemeenschappelĳke strategieën.

(9)

Het is dienstig prioriteiten op te stellen voor deze
bĳstand, die mede worden bepaald door de gemeenschappelĳke belangen van de Gemeenschap en de
partnerstaten.

(10)

Bĳ de bĳstand dienen de uiteenlopende behoeften en
prioriteiten van de belangrĳkste gebieden waarop deze
verordening van toepassing is in aanmerking te worden
genomen.

(11)

De ervaring heeft uitgewezen dat de bĳstand van de
Gemeenschap doeltreffender is wanneer hĳ wordt geconcentreerd op een beperkt aantal gebieden binnen elk
partnerland.

(12)

De ontwikkeling van economische banden en handelsstromen tussen de partnerstaten onderling die bĳdragen
tot hervorming en herstructurering van de economie
dient te worden gestimuleerd.

(13)

Regionale en subregionale samenwerking moet worden
bevorderd, in het bĳzonder in relatie tot de Noordelĳke
Dimensie en in het Zwarte-Zeegebied.

(14)

Grensoverschrĳdende samenwerking moet worden
bevorderd, met name aan de grenzen tussen de partnerstaten en de Unie, tussen de partnerstaten en de Middenen Oost-Europese landen en tussen de partnerstaten
onderling.

Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Gemeenschap heeft, in overeenstemming met de
conclusies van de Europese Raad van Dublin en Rome in
1990, een programma voor technische bĳstand aan de
voormalige Unie van Socialistische Sovjetrepublieken bĳ
de hervorming en het herstel van haar economie opgesteld.

(2)

Bĳ Verordening (Euratom, EG) nr. 1279/96 van de Raad
van 25 juni 1996 betreffende bĳstand aan de Nieuwe
Onafhankelĳke Staten en Mongolië bĳ de sanering en
het herstel van de economie (2) zĳn de voorwaarden
voor deze technische bĳstand vastgesteld en is bepaald
dat deze maatregel wordt uitgevoerd van 1 januari 1996
tot en met 31 december 1999.

(3)

(4)

(5)

Deze bĳstand heeft reeds een aanzienlĳke invloed gehad
op de hervormingen in de in bĳlage I genoemde partnerstaten in Oost-Europa en Centraal-Azië („de partnerstaten”).
Er wordt in deze verordening voor de gehele looptĳd
ervan een financieel referentiebedrag opgenomen in de
zin van punt 34 van het Interinstitutioneel akkoord van
6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en
de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (3), waarbĳ de in het
Verdrag vastgestelde bevoegdheden van de begrotingsautoriteit onverlet worden gelaten.
Deze bĳstand kan slechts volledig doeltreffend zĳn
indien vorderingen worden gemaakt met de verwezenlĳking van een vrĳe en open democratische samenleving
waarin de mensenrechten, de rechten van minderheden

(1) PB C 37 van 11.2.1999, blz. 8.
(2) PB L 165 van 4.7.1996, blz. 1.
(3) PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.
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(15)

De nu ingezette economische hervorming en herstructurering en het doelmatig beheer van dit programma
vereisen een meerjarige benadering.

(16)

Om de duurzaamheid van de hervormingen op de lange
termĳn te waarborgen moet voldoende aandacht worden
geschonken aan de sociale aspecten van de hervormingen en de ontwikkeling van de civiele samenleving.

(17)

Integratie van de milieuaspecten in het programma is
van centraal belang voor de duurzaamheid op de lange
termĳn van de economische hervormingen en ontwikkeling.

(18)

De ontwikkeling van menselĳke hulpbronnen, onderwĳs
en opleiding daaronder begrepen, is van belang voor de
hervormingen en herstructurering.

(19)

De kwaliteit van de bĳstand dient te worden verhoogd
door een deel van de projecten op basis van concurrentie te selecteren.

(20)

Teneinde op passende wĳze te kunnen voorzien in de
meest acute behoeften van de partnerstaten in het
huidige stadium van hun economische hervorming,
moet worden toegestaan dat een bepaald gedeelte van de
financiële toewĳzing wordt aangewend voor economisch
verantwoorde investeringsfinanciering, met name ten
aanzien van grensoverschrĳdende samenwerking, stimulering van het midden- en kleinbedrĳf, milieu-infrastructuur en netwerken die voor de Gemeenschap van strategische belang zĳn.

(21)

De bĳstand van de Gemeenschap kan in bepaalde
gevallen effectiever, efficiënter en zichbaarder zĳn indien
hĳ gedecentraliseerd wordt opgezet.

(22)

Werkelĳke concurrentie tussen bedrĳven, organisaties en
instellingen die aan de door het programma gefinancierde activiteiten wensen deel te nemen, dient te
worden gewaarborgd.

(23)

De bĳstand van de Gemeenschap zal des te effectiever
zĳn indien de inzet van de partnerstaten is gewaarborgd.

(24)

Het is wenselĳk dat de Commissie bĳ de uitvoering van
de bĳstandsmaatregelen van de Gemeenschap wordt
bĳgestaan door een comité van vertegenwoordigers van
de lidstaten.

(25)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste
maatregelen dienen te worden aangenomen overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1).

(26)

De procedures voor inschrĳving en gunning van
opdrachten moeten in overeenstemming zĳn met het
Financieel Reglement van toepassing op de algemene
begroting der Europese Gemeenschappen („het Financieel Reglement”).

(27)

De bepalingen betreffende inschrĳving en gunning van
opdrachten alsmede de beginselen voor de gunning van
opdrachten worden toegepast totdat er wetgeving tot
wĳziging van titel IX van het Financieel Reglement in
werking treedt om een grondslag te bieden voor uitvoe-

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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ringsbepalingen die van toepassing zĳn op alle buitenlandse bĳstandsprogramma's van de Gemeenschap.
(28)

Behalve natuurlĳke personen en rechtspersonen van de
lidstaten en de partnerstaten moeten ook natuurlĳke
personen en rechtspersonen van landen waarop het
Phare-programma van toepassing is en, indien een specifieke deskundigheid is vereist, van MiddellandseZeelanden, aan inschrĳvingen kunnen deelnemen.

(29)

Er moeten jaarlĳks voortgangsverslagen over de uitvoering van de bĳstandsprogramma's worden opgesteld.

(30)

De Verdragen voorzien voor de vaststelling van deze
verordening niet in andere bevoegdheden dan die van
artikel 308 van het EG-Verdrag en artikel 203 van het
EGA-Verdrag,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2006 voert de
Gemeenschap, overeenkomstig de criteria van deze verordening, een programma uit ter bevordering van de overgang naar
een markteconomie en ter versterking van de democratie en de
rechtsstaat in de in bĳlage I genoemde partnerstaten (hierna
„partnerstaten” te noemen).
Artikel 2
1.
Het programma is gebaseerd op de beginselen en doelstellingen die zĳn neergelegd in de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten en de overeenkomsten inzake handel
en economische samenwerking, in het kader waarvan de Europese Gemeenschap, haar lidstaten en de partnerstaten samenwerken ter ondersteuning van initiatieven van gemeenschappelĳk belang.
2.
In het programma wordt gestreefd naar een maximaal
effect door concentratie op een beperkt aantal initiatieven van
betekenis, zonder kleinschalige projecten uit te sluiten wanneer
die geschikt zĳn. De hierna genoemde indicatieve programma's
en actieprogramma's hebben daarom betrekking op ten
hoogste drie van de in bĳlage II opgesomde in aanmerking
komende intersectorale samenwerkingsgebieden. Waar van
toepassing wordt behalve aan deze drie gebieden tevens ondersteuning geboden voor nucleaire veiligheid. In het programma
wordt rekening gehouden met de uiteenlopende behoeften en
prioriteiten van de voornaamste regio's waarop deze verordening van toepassing is, met name de noodzaak van bevordering
van de democratie en de rechtsstaat.
3.
Bĳzondere aandacht wordt geschonken aan:
— de noodzaak van beperking van milieurisico's en verontreiniging, waaronder grensoverschrĳdende verontreiniging,
— bevordering van een duurzaam gebruik van de natuurlĳke
rĳkdommen, waaronder de energiebronnen, alsmede
— de sociale aspecten van de overgang.
4.
Het programma stimuleert de interstatelĳke, interregionale en grensoverschrĳdende samenwerking tussen de partnerstaten onderling, tussen de partnerstaten en de Unie en tussen
de partnerstaten en de Midden- en Oost-Europese landen.
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De interstatelĳke en interregionale samenwerking is in de eerste
plaats bedoeld om de partnerstaten te helpen bĳ de bepaling en
uitvoering van maatregelen die beter op meerlandenbasis dan
op nationaal niveau kunnen worden ondernomen, zoals het
stimuleren van netwerken, samenwerking op milieugebied en
maatregelen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.
De grensoverschrĳdende samenwerking is in de eerste plaats
bedoeld om:
a) grensregio's te helpen hun specifieke ontwikkelingsproblemen op te lossen,
b) de koppeling van netwerken aan beide zĳden van de grens,
bĳvoorbeeld grensovergangsfaciliteiten, te bevorderen,

L 12/3
TITEL I

INDICATIEVE PROGRAMMA'S EN ACTIEPROGRAMMA'S

Artikel 3
1.
De bĳstand wordt uitgevoerd in het kader van nationale
programma's, meerlandenprogramma's en andere programma's.
2.
De nationale programma's en meerlandenprogramma's
omvatten indicatieve programma's en actieprogramma's.

het

3.
Volgens de procedure van artikel 13, lid 2, worden indicatieve programma's met een looptĳd van drie tot vier jaar
opgesteld. In deze programma's worden de belangrĳkste doelstellingen en richtsnoeren van de communautaire bĳstand op
de in bĳlage II opgesomde samenwerkingsgebieden
omschreven; en voorts, voorzover mogelĳk, indicatieve financiële ramingen opgenomen. Voor de indicatieve programma's
worden vastgesteld, bespreekt de Commissie met het in artikel
13, lid 1, bedoelde comité de in overleg met de partnerstaten te
bepalen prioriteiten.

a) ondersteuning van de bevordering van een effectieve nucleaire veiligheidscultuur in overeenstemming met de beginselen van het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, met name
door permanente steun voor regulerende lichamen en, wat
de kerninstallaties betreft, door bĳstand ter plaatse, waaronder verstrekking van uitrusting, waar die bĳstand het
meest noodzakelĳk is;

4.
Ieder jaar of om de twee jaar worden op basis van de in
lid 3 bedoelde indicatieve programma's actieprogramma's vastgesteld volgens de procedure als bedoeld in artikel 13, lid 2.
Deze actieprogramma's bevatten een lĳst van de binnen de in
bĳlage II opgesomde samenwerkingsgebieden te financieren
projecten. De inhoud van de programma's wordt voldoende
gedetailleerd beschreven, zodat het in artikel 13 bedoelde
comité advies kan uitbrengen.

c) het overgangsproces in de partnerstaten te versnellen door
middel van samenwerking met grensregio's in de Europese
Unie of in de Midden- en Oost-Europese landen, en
d) grensoverschrĳdende milieurisico's en verontreiniging te
verminderen.
5.
Wat nucleaire veiligheid betreft
programma zich op drie prioriteiten:

concentreert

b) ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoering van strategieën voor gebruikte splĳtstoffen, ontmanteling, en beheer
van nucleaire afvalstoffen, waaronder in Noordwest-Rusland
in het kader van een ruimere internationale samenwerking;
c) bĳdragen tot relevante, door de Europese Unie gesteunde
internationale initiatieven, zoals het initiatief van G7/EU
inzake de sluiting van Tsjernobyl.
Het programma ondersteunt tevens de toepassing van doeltreffende veiligheidscontrolemaatregelen voor kernmateriaal.
6.

5.
Ten behoeve van in de nationale actieprogramma's opgenomen maatregelen wordt door de Commissie en iedere partnerstaat een financieringsmemorandum gesloten. Ten behoeve
van dit memorandum wordt tussen de Gemeenschap en de
partnerstaat een dialoog gevoerd waarin hun gemeenschappelĳke belangen besproken worden, met name in het kader van
de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst.
6.
Indien de omstandigheden zulks vereisen, kunnen de
indicatieve programma's en actieprogramma's gedurende de
toepassingsperiode volgens de procedure als bedoeld in artikel
13, lid 2, worden gewĳzigd.

In het programma wordt rekening gehouden met:

— de evoluerende en uiteenlopende behoeften en prioriteiten
van de partnerstaten, individueel en als regio's, en onder
meer met het kader van de uitbreiding;
— de absorptiecapaciteit van de partnerstaten;
— de vorderingen met de democratische en marktgerichte
hervormingen in de partnerstaten.
Bĳ de uitvoering van de maatregelen wordt rekening gehouden
met:
— de noodzaak van duurzame economische ontwikkeling,
— de sociale gevolgen van de hervormingsmaatregelen,
— de bevordering van gelĳke kansen voor vrouwen,
— het duurzame gebruik van natuurlĳke rĳkdommen en de
eerbiediging van het milieu.

Artikel 4
1.
In aanvulling op de nationale actieprogramma's wordt
een stimuleringsregeling vastgesteld die bĳ de toewĳzing van
middelen een vorm van concurrentie invoert ter bevordering
van de kwaliteit. Om de gewenste concentratie te bereiken,
dienen de in het kader van de regeling te financieren projecten
betrekking te hebben op de intersectorale samenwerkingsgebieden die in de in artikel 3 bedoelde nationale indicatieve
programma's zĳn vastgesteld.
2.
De stimuleringsregeling wordt geleidelĳk ingevoerd en
houdt rekening met de bestuurlĳke capaciteit van de verschillende partnerstaten. In het eerste jaar van het programma blĳft
de regeling beperkt tot ten hoogste 10 % van de totale
programmabegroting. In de volgende jaren kan dit aandeel
jaarlĳks met maximaal 5 % worden verhoogd.
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3.
Gezien de ervaring van de voorgaande jaren, ook wat de
geografische spreiding betreft, wordt er speciaal naar gestreefd
deelneming van alle partnerstaten aan de regeling te bevorderen, in het bĳzonder die welke de grootste moeilĳkheden
ondervinden om in het kader van de regeling resultaat te
boeken.
4.
Het jaarlĳkse programma voor de stimuleringsregeling,
met inbegrip van de criteria voor de selectie van de projecten
en de omvang van het programma, wordt volgens de procedure van artikel 13, lid 2, vastgesteld.

TITEL II
TE ONDERSTEUNEN MAATREGELEN

18. 1. 2000
TITEL III

FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 6
1.
Het financiële referentiebedrag voor de uitvoering van dit
programma over de periode 2000-2006 bedraagt 3 138
miljoen EUR.
De kredieten worden jaarlĳks door de begrotingsautoriteit
binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten goedgekeurd.
2.
Ten hoogste 20 % van de jaarbegroting kan worden
toegewezen voor de in bĳlage III bedoelde financiering van
investeringen. Ten hoogste 20 % van de jaarbegroting kan
worden toegewezen voor de in artikel 4 bedoelde stimuleringsregeling.

Artikel 5

Artikel 7

1.
In het kader van de in titel I bedoelde programma' s, die
vooral uit technische bĳstand bestaan, wordt steun verleend
voor:

1.
In deze verordening bedoelde maatregelen die gefinancierd worden uit de algemene begroting van de Europese Unie
worden beheerd door de Commissie overeenkomstig het Financieel Reglement.

— overdracht van deskundigheid en technische vakkennis,
waaronder opleiding;
— industriële samenwerking en partnerschap met het oog op
institutionele ontwikkeling, gebaseerd op samenwerking
tussen openbare en particuliere organisaties in de Europese
Unie en de partnerstaten;
— de dekking van redelĳke kosten voor leveranties die voor de
uitvoering van de bĳstand nodig zĳn, per geval te beoordelen. In bĳzondere gevallen, zoals bĳ programma's voor
nucleaire veiligheid, justitie en binnenlandse zaken en
grensoverschrĳdende samenwerking, kan een belangrĳk
onderdeel leveranties worden opgenomen;
— investeringen en met investeringen verband houdende activiteiten. Technische bĳstand ter stimulering en ondersteuning van investeringen kan deel uitmaken van de bĳstand.
Ook de in bĳlage III bedoelde financiering van investeringen is mogelĳk, met name op het gebied van grensoverschrĳdende samenwerking, stimulering van het midden- en
kleinbedrĳf, milieu-infrastructuur en netwerken.
2.
Onder de bĳstand vallen ook kosten van voorbereiding,
uitvoering, audit, controle en evaluatie van het programma,
alsmede kosten in verband met voorlichting.
3.
De maatregelen kunnen zo nodig gedecentraliseerd
worden uitgevoerd. De uiteindelĳke begunstigden van de
communautaire bĳstand worden nauw betrokken bĳ de voorbereiding en uitvoering van de projecten. Waar mogelĳk
worden de projecten op regionaal en plaatselĳk niveau uitgewerkt en voorbereid.
4.
De projecten worden, indien wenselĳk, gefaseerd uitgevoerd en wel zo dat de continuïteit van de activiteiten niet
verstoord wordt. Steun voor volgende fasen wordt uitsluitend
verleend als de eerdere fasen met succes zĳn uitgevoerd.
5.
Deelneming van plaatselĳke deskundigen aan de uitvoering van projecten wordt aangemoedigd.

2.
De Commissie houdt zich aan de beginselen van goed
financieel beheer, met name de in het Financieel Reglement
genoemde „zuinigheid en kosteneffectiviteit”.
Artikel 8
1.
De bĳstand van de Gemeenschap wordt over het algemeen verleend in de vorm van giften, die eventueel middelen
kunnen genereren welke gebruikt kunnen worden voor de
financiering van andere samenwerkingsprojecten of -maatregelen.
2.
In de financieringsbesluiten en alle daaruit voortvloeiende
contracten wordt uitdrukkelĳk voorzien in controle en financieel toezicht door de Commissie en de Rekenkamer, zo nodig
ter plaatse uit te oefenen.
Artikel 9
1.
De projectkosten in plaatselĳke valuta worden door de
Gemeenschap slechts gedragen voorzover dat strikt noodzakelĳk is.
2.
Cofinanciering van projecten door de partnerstaten wordt
actief aangemoedigd.
3.
Belastingen, rechten, heffingen en de aankoop van onroerende goederen zĳn van communautaire financiering uitgesloten.
Artikel 10
De hierna volgende regels voor aanbestedingen en gunning van
opdrachten en de in bĳlage IV opgenomen beginselen voor de
gunning van opdrachten zĳn van toepassing tot de wetgeving
houdende wĳziging van titel IX van het Financieel Reglement
in werking treedt, ten einde in een grondslag te voorzien voor
uitvoeringsbepalingen die op alle communautaire programma's
voor externe bĳstand van toepassing zĳn.
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Artikel 11
1.
De Commissie voert de werkzaamheden uit overeenkomstig de in artikel 3, lid 4, genoemde actieprogramma's en titel
IX van het Financieel Reglement alsmede artikel 12 van deze
verordening.
2.
De Commissie verstrekt de partnerstaten een reeks voorschriften inzake projectomschrĳving.
3.
Contracten voor leveringen en werkzaamheden worden
gesloten via openbare aanbesteding, behalve in de gevallen,
bedoeld in artikel 116 van het Financieel Reglement.
4.
Alle natuurlĳke personen en rechtspersonen in de
lidstaten, de partnerstaten, en door het Phare-programma
begunstigde landen kunnen onder gelĳke voorwaarden deelnemen aan aanbestedingen en contracten. De Commissie kan
voor ieder afzonderlĳk geval toestemming geven voor deelname door natuurlĳke personen en rechtspersonen van Middellandse-Zeelanden met traditionele economische, commerciële
of geografische banden, indien de betreffende programma' s of
projecten specifieke vormen van expertise vereisen die vooral
in die landen beschikbaar zĳn.
5.
In geval van cofinanciering kan de Commissie per geval
toestemming verlenen voor deelname van derde landen aan
aanbestedingen en contracten. In dat geval is deelneming van
ondernemingen uit derde landen alleen aanvaardbaar indien
wederkerigheid gewaarborgd is.

Artikel 12

3.

L 12/5

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.
Artikel 14

Samen met de lidstaten streeft de Commissie, op basis van
regelmatige onderlinge uitwisseling van informatie, onder meer
ook ter plaatse, naar doeltreffende coördinatie van de door de
Gemeenschap en afzonderlĳke lidstaten verleende bĳstand,
teneinde de coherentie en complementariteit van de samenwerkingsprogramma's te versterken.
Er vindt geregeld coördinatie plaats tussen de Commissie en de
lidstaten, ook ter plaatse in hun contacten met de partnerstaten, zowel in de fase van uitwerking van de programma's, als
in die van de uitvoering ervan.
Bĳ de uitvoering van programma's voor grensoverschrĳdende
samenwerking waarbĳ lidstaten, Phare-landen en partnerstaten
betrokken zĳn, streeft de Commissie naar effectieve coördinatie
en samenhang met uit de structuurfondsen gefinancierde
programma's, communautaire programma's voor externe
bĳstand en bilaterale bĳstandsinitiatieven.
Bovendien ziet de Commissie toe op coördinatie en samenwerking met de internationale financiële instellingen en andere
donoren.
In het kader van de op grond van deze verordening verleende
bĳstand stimuleert de Commissie cofinanciering met openbare
en particuliere organisaties in de lidstaten.
Artikel 15

Bĳ openbare aanbestedingen voor de plaatsing van opdrachten
voor leveringen overeenkomstig artikel 114 van het Financieel
Reglement geldt voor de ontvangst van de aanbiedingen een
termĳn van ten minste 52 dagen, te rekenen vanaf de datum
van verzending van de aankondiging naar het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.

1.
Elk jaar dient de Commissie een rapport in over de
voortgang van het bĳstandsprogramma. Dit rapport bevat ook
een evaluatie van de reeds verleende bĳstand en de doeltreffendheid van het programma alsmede informatie over het
resultaat van de tĳdens dat jaar uitgevoerde controles. Het
rapport wordt toegezonden aan de lidstaten, het Europees
Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio's.

Contracten inzake diensten tot en met 200 000 EUR worden
in de regel gesloten via niet-openbare aanbesteding en onderhandse overeenkomst.

2.
Aan de hand van die rapporten kan de Commissie bĳ de
Raad voorstellen tot wĳziging van deze verordening indienen.

TITEL IV

3.
Voorts verstrekt de Commissie statistische gegevens over
het resultaat van de aanbestedingen aan de in lid 1 bedoelde
instanties. Vorm en inhoud van die statistische gegevens
worden met het in artikel 13, lid 1, bedoelde comité
besproken.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 13
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door het „Comité voor
bĳstand aan de nieuwe onafhankelĳke staten en Mongolië”
(hierna te noemen „het comité”).
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen 4
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termĳn wordt gesteld op drie maanden.

Artikel 16
Wanneer een wezenlĳke factor voor de voortzetting van de
samenwerking via deze bĳstand ontbreekt, met name in geval
van schending van de democratische beginselen of de mensenrechten, kan de Raad op voorstel van de Commissie met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen passende maatregelen treffen in verband met de bĳstand aan een partnerland.
Dezelfde procedure kan in laatste instantie worden toegepast in
geval van ernstige schendingen van de verplichtingen van de
partnerstaten zoals die zĳn neergelegd in de partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomsten.
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Artikel 17
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, 29 december 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
K. HEMILÄ

BĲLAGE I
PARTNERSTATEN BEDOELD IN ARTIKEL 1
Armenië

Mongolië

Azerbeidzjan

Russische Federatie

Wit-Rusland
Georgië
Kazachstan

Tadzjikistan
Turkmenistan

Kirgizstan

Oekraïne

Moldavië

Oezbekistan
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BĲLAGE II
SAMENWERKINGSGEBIEDEN, BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 2, EN ARTIKEL 3, LID 3 EN LID 4
1. Steun voor institutionele wettelĳke en bestuurlĳke hervorming:
— ontwikkeling van de rechtsstaat,
— steun voor effectieve beleidsvorming,
— hervorming van het openbaar bestuur op landelĳk, regionaal en plaatselĳk niveau,
— steun voor uitvoerende en wetgevende lichamen (landelĳk, regionaal en plaatselĳk),
— steun voor justitie en binnenlandse zaken,
— versterking van het juridische en regelgevingskader,
— steun voor de nakoming van internationale verplichtingen,
— steun voor de civiele samenleving,
— steun voor onderwĳs en opleiding.
2. Steun voor de particuliere sector en bĳstand voor economische ontwikkeling:
— stimulering van het midden- en kleinbedrĳf,
— ontwikkeling van het bankwezen en financiële dienstverlening,
— bevordering van het particulier ondernemerschap en van joint ventures,
— industriële samenwerking, onder meer op het gebied van onderzoek,
— privatisering,
— herstructurering van ondernemingen,
— bevordering van een marktgericht kader voor handel en investeringen.
3. Steun voor het aanpakken van de sociale gevolgen van het overgangsproces:
— hervorming van de stelsels voor gezondheidszorg, pensioenen, sociale bescherming en verzekering,
— bĳstand ter leniging van de sociale gevolgen van de herstructurering van het bedrĳfsleven,
— bĳstand voor sociaal herstel,
— ontwikkeling van dienstverlening voor werkzoekenden, onder meer herscholing.
4. Ontwikkeling van infrastructuurnetwerken:
— vervoersnetwerken,
— telecommunicatienetwerken,
— energiepĳpleidingen en transmissienetwerken,
— grensovergangen.
5. Bevordering van milieubescherming en beheer van natuurlĳke hulpbronnen:
— ontwikkeling van duurzaam energiebeleid en duurzaam energiegebruik,
— bevordering van de harmonisatie van milieunormen met die van de Europese Unie,
— verbetering van energietechnologieën bĳ aanbod en eindgebruik,
— bevordering van het duurzaam gebruik en beheer van natuurlĳke hulpbronnen, wat mede energiebesparing,
efficiënt energiegebruik en verbetering van de milieuinfrastructuur inhoudt.
6. Ontwikkeling van de plattelandseconomie:
— juridisch en regelgevingskader voor onder meer grondprivatisering,
— verbetering van de toegang tot financiering; stimulering van opleiding,
— verbetering van de distributie en de markttoegang.
Waar van toepassing wordt ondersteuning geboden voor nucleaire veiligheid overeenkomstig de prioriteiten in artikel 2,
lid 5.
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BĲLAGE III
FINANCIERING VAN INVESTERINGEN
De financiering van investeringen is alleen mogelĳk wanneer aan de volgende criteria wordt voldaan:
— er is sprake van een multiplicatoreffect, d.w.z. dat de bĳstand van de Gemeenschap wordt aangevuld met investeringen
uit andere bronnen;
— de bĳstand van de Gemeenschap stimuleert investeringen die anders niet zouden zĳn gedaan;
— het betreft een terrein dat voor de Gemeenschap van belang is.
De financiering van investeringen kan de vorm aannemen van medefinanciering met andere bronnen van financiering van
investeringen of, bĳ wĳze van uitzondering, alleen investeren.
Prioritaire sectoren voor de financiering van investeringen zĳn onder meer: grensoverschrĳdende samenwerking met
inbegrip van grensinfrastructuur, stimulering van het midden- en kleinbedrĳf, milieu-infrastructuur en netwerken. De
rechtstreekse financiering van aandelen en belangen in afzonderlĳke bedrĳven is uitgesloten.

18. 1. 2000

18. 1. 2000

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

BĲLAGE IV
BEGINSELEN VOOR DE GUNNING VAN OPDRACHTEN VIA AANBESTEDINGSPROCEDURES, IN HET
BĲZONDER ONDERHANDSE AANBESTEDINGEN
1. Alle nodige informatie wordt met de „Aankondiging voor de inschrĳvers” verspreid onder alle inschrĳvers die
vermeld staan op de beperkte lĳst of die om die informatie verzoeken naar aanleiding van de publicatie van een
aankondiging van een openbare aanbesteding. Deze informatie omvat met name de criteria voor de beoordeling. De
technische beoordeling van de inschrĳving kan gesprekken omvatten met de in de aanbesteding voorgestelde
personen.
2. Alle beoordelingscomités staan onder voorzitterschap van de Commissie, die voor het begin van de aanbestedingsprocedures een voldoende aantal onafhankelĳke beoordelaars benoemt. Eén beoordelaar moet afkomstig zĳn uit de
ontvangende instelling in de ontvangende landen. Alle beoordelaars moeten een verklaring van onpartĳdigheid
ondertekenen.
3. De aanbieding wordt beoordeeld op basis van een afweging van de technische kwaliteit tegen de prĳs. In elke
aankondiging wordt vermeld hoe deze criteria meewegen. De technische beoordeling geschiedt aan de hand van de
volgende criteria: organisatie, tĳdschema, methodes en werkplan voor de dienstverlening, kwalificaties, ervaring,
vaardigheden van het personeel voor de dienstverlening en de betrokkenheid van plaatselĳke bedrĳven of deskundigen, hun integratie in het project en hun bĳdrage aan het duurzame karakter van de resultaten van de projecten.
Specifieke Tacis-ervaring van de aanbieder wordt bĳ de beoordeling van de aanbieding niet in aanmerking genomen.
4. Afgewezen inschrĳvers ontvangen per brief bericht, waarbĳ de redenen van hun afwĳzing vermeld worden, alsmede
de naam van de inschrĳver aan wie de opdracht gegund is.
5. Elke natuurlĳke of rechtspersoon die betrokken is bĳ de voorbereiding van een project is uitgesloten van deelname
aan de uitvoering van het project. Indien een deelnemende aanbieder een dergelĳk persoon in enige hoedanigheid in
dienst neemt binnen een periode die afloopt zes maanden na de beëindiging van diens betrokkenheid bĳ het
inschrĳvingsproces, kan de aanbieder uitgesloten worden van deelname aan het project. Elke aanbieder die op de
beperkte lĳst vermeld staat, wordt uitgesloten van de beoordeling van de aanbieding.
6. De Commissie zorgt ervoor dat alle commercieel gevoelige informatie betreffende een voorgestelde aanbieding
vertrouwelĳk blĳft.
7. Indien een bedrĳf, organisatie of instelling belangrĳke redenen heeft om te verzoeken om herziening van een
aanbesteding, bestaat altĳd de mogelĳkheid zich tot de Commissie te wenden. In dat geval dient een met redenen
omkleed antwoord op het verzoek te worden gegeven.
8. Bĳ de gunning van opdrachten via onderhandse aanbestedingen zoals bedoeld in artikel 116 van het Financieel
Reglement worden alle schriftelĳke blĳken van belangstelling door de Commissie geregistreerd; de Commissie
gebruikt deze registratie voor het opstellen van de beperkte lĳst.
Daarnaast mag bĳ het opstellen van de beperkte lĳst andere informatie in aanmerking worden genomen, met name
uit het centraal administratieregister van Tacis. Dit register wordt voor alle belangstellende bedrĳven, organisaties en
instellingen voor registratie opengesteld.
9. Bĳ het opstellen van de beperkte lĳst laat de Commissie zich leiden door de kwalificatie, de belangstelling en de
beschikbaarheid van de bedrĳven, organisaties en instellingen. Hoe groot het aantal bedrĳven, organisaties en
instellingen op een beperkte lĳst is, hangt af van de omvang en de complexiteit van het project; wel dient een zo
groot mogelĳke keuze te worden geboden.
Bedrĳven, organisaties en instellingen die schriftelĳk blĳk hebben gegeven van hun belangstelling voor een project
krĳgen te horen of zĳ al dan niet op de beperkte lĳst zĳn opgenomen.
10. Elk jaar verschaft de Commissie het comité als bedoeld in artikel 13, lid 1, een lĳst van de geselecteerde bedrĳven,
organisaties en instellingen.
11. In het geval van zeer complexe projecten kan de Commissie de bedrĳven, organisaties en instellingen die op een
beperkte lĳst zĳn geplaatst, voorstellen onderling consortia te vormen. Zo'n voorstel, alsook de volledige beperkte
lĳst, wordt aan alle daarin vermelde bedrĳven, organisaties en instellingen toegezonden.
12. Bĳ een niet-openbare aanbesteding dient er een periode van ten minste 60 kalenderdagen te liggen tussen het
uitbrengen van het definitieve advies van het comité als bedoeld in artikel 13, lid 1, en het begin van de aanbesteding.
In spoedgevallen kan deze periode echter door de Commissie worden bekort, mits het genoemde comité een
uitvoerige toelichting ontvangt.
Een aankondiging van een niet-openbare aanbesteding dient te voorzien in een termĳn van 60 kalenderdagen, te
rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schriftelĳke aankondiging. In dringende gevallen kan deze termĳn
worden bekort, maar hĳ mag nooit korter duren dan 40 kalenderdagen. In uitzonderlĳke gevallen kan deze termĳn
door de Commissie worden verlengd, mits het comité als bedoeld in artikel 13, lid 1, een uitvoerige toelichting
ontvangt. Alle termĳnwĳzigingen worden naar behoren meegedeeld aan de betrokken bedrĳven, organisaties of
instellingen.
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VERORDENING (EG) Nr. 100/2000 VAN DE COMMISSIE
van 17 januari 2000
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 18 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 januari 2000.
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
bĳ de verordening van de Commissie van 17 januari 2000 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
624
999
052
628
999
052
204
999
052
204
212
220
624
999
052
204
999

94,2
57,7
99,6
83,8
107,9
152,7
130,3
123,1
110,0
116,6
40,6
40,9
44,2
24,3
38,0
37,6
74,1
58,1
66,1

052
204
464
624
999
052
600
999
400
404
720
728
999
052
064
400
720
999

73,3
54,4
100,4
66,7
73,7
64,6
63,8
64,2
82,8
80,9
71,3
66,1
75,3
142,9
62,1
90,0
111,3
101,6

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 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. 101/2000 VAN DE COMMISSIE
van 17 januari 2000
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in januari 2000 ingediende
aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bĳzondere
behandeling geldt bĳ invoer in een derde land
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie van
26 juni 1995 houdende bĳzondere bepalingen voor de invoeren uitvoercertificaten in de sector rundvlees, en tot intrekking
van Verordening (EEG) nr. 2377/80 (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2648/98 (2), en met name op artikel 12,
lid 8,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1445/95 zĳn
voorschriften vastgesteld ten aanzien van de aanvragen
om uitvoercertificaten voor de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2973/79 van de Commissie (3), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EEG) nr. 3434/87 (4),
bedoelde producten.

(1)

Bĳ Verordening (EEG) nr. 2973/79 zĳn de hoeveelheden
vlees vastgesteld die voor het eerste kwartaal van 2000
in het kader van genoemd stelsel kunnen worden geëx-

(2)

porteerd; er zijn geen uitvoercertificaten voor rundvlees
aangevraagd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Geen enkele aanvraag om uitvoercertificaten voor het in Verordening (EEG) nr. 2973/79 bedoelde rundvlees werd ingediend
voor het eerste kwartaal van 2000.
Artikel 2
In de eerste tien dagen van het tweede kwartaal van 2000
kunnen voor vlees als bedoeld in artikel 1, overeenkomstig
artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1445/95 certificaataanvragen worden ingediend voor de hoeveelheid van 2 500 ton.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 18 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 januari 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

143
335
336
327

van
van
van
van

27.6.1995, blz. 35.
10.12.1998, blz. 39.
29.12.1979, blz. 44.
18.11.1987, blz. 7.
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VERORDENING (EG) Nr. 102/2000 VAN DE COMMISSIE
van 17 januari 2000
tot wĳziging van de invoerrechten in de sector granen
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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van
28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van
de invoerrechten in de sector granen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2519/98 (4), en met name op artikel 2, lid
1,
Overwegende hetgeen volgt:
de invoerrechten in de sector granen zĳn vastgesteld bĳ
Verordening (EG) nr. 98/2000 van de Commissie (5);

(1)

(2)

in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96 is
bepaald dat, indien in de loop van een toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de invoerrechten
5 EUR per ton verschilt van het vastgestelde recht, een
overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd; dit
verschil heeft zich voorgedaan; in Verordening (EG) nr.
98/2000 vastgestelde invoerrechten moeten derhalve
aangepast worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlagen I en II bĳ Verordening (EG) nr. 98/2000 worden
vervangen door de bĳlagen I en II bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 januari 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
160 van 26.6.1999, blz. 18.
161 van 29.6.1996, blz. 125.
315 van 25.11.1998, blz. 7.
11 van 15.1.2000, blz. 14.
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BĲLAGE I
Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten
Invoerrecht bĳ invoer over land,
langs de binnenwateren of over zee
vanuit havens aan de Middellandse
Zee, de Zwarte Zee of de Oostzee
(in EUR/ton)

Invoerrecht bĳ invoer door de
lucht of over zee vanuit andere
havens (2)
(in EUR/ton)

Harde tarwe van hoge kwaliteit

35,06

25,06

van gemiddelde kwaliteit (1)

45,06

35,06

1001 90 91

Zachte tarwe, zaaigoed

34,70

24,70

1001 90 99

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan voor zaaidoeleinden (3)

34,70

24,70

van gemiddelde kwaliteit

78,22

68,22

van lage kwaliteit

91,18

81,18

1002 00 00

Rogge

85,34

75,34

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

85,34

75,34

1003 00 90

Gerst, niet bestemd voor zaaidoeleinden (3)

85,34

75,34

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

90,67

80,67

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (3)

90,67

80,67

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

85,34

75,34

GN-code

1001 10 00

Omschrĳving

(1) Voor harde (durum)tarwe die niet voldoet aan de in bĳlage I van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde minimumkwaliteit voor harde tarwe van gemiddelde kwaliteit,
geldt het invoerrecht dat is vastgesteld voor zachte tarwe van lage kwaliteit.
(2) Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96) komt de
importeur in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:
— 3 EUR/ton, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 EUR/ton, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrĳk, Denemarken, Zweden, Finland of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.
(3) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 14 of 8 EUR/ton, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
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BĲLAGE II
Berekeningselementen
(op 14 januari 2000)
1. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:
Beursnoteringen

Product (eiwitgehalte bĳ 12 % vocht)

Notering (EUR/t)
Golf-premie (EUR/t)
Grote-Meren premie (EUR/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

van
gemiddelde
kwaliteit (*)

US barley 2

114,18

99,94

90,39

84,32

149,21 (**)

139,21 (**)

98,93 (**)

35,39

6,12

2,70

9,24

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(*) Een korting („discount”) van 10 EUR/t (Artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96).
(**) Fob Golf.

2. Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico — Rotterdam: 15,16 EUR/t; Grote Meren — Rotterdam: 27,55 EUR/t.
3. Subsidies bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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RICHTLĲN 1999/94/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 13 december 1999
betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de
CO2-uitstoot bĳ de verbranding van nieuwe personenauto's
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 175, lid 1,

het nodige te doen om het brandstofverbruik van hun
producten te verminderen;
(6)

Overwegende dat de aanwezigheid van etiketten op
gebruikte auto's in het verkooppunt kopers van nieuwe
personenauto's kan beïnvloeden ten gunste van weinig
brandstof verbruikende auto's, omdat met deze factor
rekening zal worden gehouden wanneer de auto wordt
doorverkocht; dat daarom bĳ de eerste herziening van
deze richtlĳn moet worden overwogen de werkingssfeer
uit te breiden tot gebruikte auto's die vallen onder
Richtlĳn 93/116/EG van de Commissie van 17
december 1993 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlĳn 80/1268/EEG van de Raad inzake
het brandstofverbruik van motorvoertuigen (4);

(7)

Overwegende dat het derhalve nodig is een brandstofverbruiksetiket te ontwikkelen voor alle in een verkooppunt
uitgestalde personenauto's;

(8)

Overwegende dat een brandstofverbruiksetiket gegevens
dient te bevatten over het brandstofverbruik en de specifieke CO2-uitstoot die zĳn bepaald in overeenstemming
met de geharmoniseerde normen en methoden, vastgelegd in Richtlĳn 80/1268/EEG van de Raad van 16
december 1980 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der lidstaten inzake het brandstofverbruik van motorvoertuigen (5);

(9)

Overwegende dat het nodig is dat zowel in het verkooppunt als door een hiertoe aangewezen instantie elke
lidstaat in een hiertoe geschikte vorm aanvullende
genormaliseerde informatie over het brandstofverbruik
en de specifieke CO2-uitstoot van alle versies op de
markt voor nieuwe personenauto's wordt verschaft; dat
dergelĳke informatie van nut kan zĳn voor de consument die, alvorens de toonzaal binnen te gaan, zĳn
aankoopbeslissing reeds heeft geformuleerd of die
zonder tussenkomst van een dealer of zonder bezoek
aan een toonzaal tot aankoop van een personenauto
wenst over te gaan;

(10)

Overwegende dat het belangrĳk is dat potentiële autokopers in het verkooppunt bewust worden gemaakt van de
meest brandstofefficiënte modellen van personenauto's
die in dat verkooppunt beschikbaar zĳn;

(11)

Overwegende dat alle door fabrikanten en dealers aangemaakte en bĳ de verhandeling van nieuwe personenauto's gebruikte reclameteksten en in voorkomend geval, al
het andere reclamemateriaal gegevens over het relevante
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot voor de betreffende modellen van personenauto's zou moeten
bevatten,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),
(1)

(2)

(3)

Overwegende dat artikel 174 van het Verdrag een
behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlĳke hulpbronnen voorschrĳft; dat het rationeel gebruik van
energie een van de voornaamste middelen is waarmee
deze doelstelling kan worden verwezenlĳkt en de milieuverontreiniging kan worden verminderd;
Overwegende dat het de uiteindelĳke doelstelling van het
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering is de concentraties van broeikasgassen in de
atmosfeer op een niveau te stabiliseren waarbĳ gevaarlĳke, door de mens teweeggebrachte effecten op het
klimaatsysteem worden voorkomen;
Overwegende dat de Gemeenschap krachtens het
Protocol van Kyoto bĳ het Raamverdrag van de
Verenigde Naties inzake klimaatverandering, dat overeengekomen is tĳdens de in december 1997 te Kyoto
gehouden conferentie, akkoord is gegaan met een
vermindering van de uitstoot van een aantal broeikasgassen met 8 % ten opzichte van de niveaus van 1990
gedurende het tĳdvak 2008-2012;

(4)

Overwegende dat de Commissie erkent dat personenauto's een belangrĳke bron van CO2-uitstoot vormen, en
daarom een communautaire strategie ter vermindering
van de CO2-uitstoot van personenauto's en ter verbetering van het brandstofrendement heeft voorgesteld; dat
de door de Commissie voorgestelde aanpak door de
Raad in zĳn conclusies van 25 juni 1996 is onderschreven;

(5)

Overwegende dat informatie van essentieel belang is
voor het functioneren van de marktmechanismen; dat
met de verschaffing van nauwkeurige, relevante en
vergelĳkbare informatie over het specifieke brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 van personenauto's de
keuze van de consument kan worden beïnvloed ten
gunste van auto's die minder brandstof verbruiken en
aldus minder CO2 in de atmosfeer brengen en dat de
autofabrikanten er aldus toe kunnen worden bewogen

(1) PB C 305 van 3.10.1998, blz. 2, en PB C 83 van 25.3.1999,
blz. 1.
(2) PB C 40 van 15.2.1999, blz. 45.
3
( ) Advies van het Europees Parlement van 17 december 1998 (PB C
98 van 9.4.1999, blz. 252). Gemeenschappelĳk standpunt van de
Raad van 23 februari 1999 (PB C 123 van 4.5.1999, blz. 1) en
besluit van het Europees Parlement van 4 november 1999 (nog niet
verschenen in het Publicatieblad).

(4) PB L 329 van 30.12.1993, blz. 39.
(5) PB L 375 van 31.12.1980, blz. 36. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 93/116/EG van de Commissie.
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
Deze richtlĳn beoogt te verzekeren dat gegevens over het
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's die in de Gemeenschap voor verkoop of leasing worden
aangeboden, voor de consument beschikbaar worden gesteld,
zodat deze met kennis van zaken een keuze kan maken.
Artikel 2
In deze richtlĳn wordt verstaan onder:
1. „personenauto”: elk motorvoertuig van categorie M1, zoals
gedefinieerd in bĳlage II bĳ Richtlĳn 70/156/EEG (1), dat
onder Richtlĳn 80/1268/EEG valt. Hieronder vallen niet
voertuigen welke onder Richtlĳn 92/61/EEG (2) vallen en
voertuigen voor speciale doelen als omschreven in artikel
lid 1, onder a), tweede streepje, van Richtlĳn 70/156/EEG;
2. „nieuwe personenauto”: iedere personenauto die nog niet
eerder aan een persoon is verkocht voor een ander doel
dan verkoop of levering aan een derde;
3. „certificaat van overeenstemming”: het in artikel 6 van
Richtlĳn 70/156/EEG genoemde document;
4. „verkooppunt”: een plaats, zoals een autotoonzaal of een
terrein buiten, waar nieuwe personenauto's zĳn uitgestald
of aan potentiële klanten voor verkoop of leasing worden
aangeboden. Beurzen waar nieuwe personenwagens aan
het publiek worden gepresenteerd, vallen ook onder deze
definitie;
5. „officieel brandstofverbruik”: het door de typegoedkeuringsinstantie aangenomen brandstofverbruik overeenkomstig Richtlĳn 80/1268/EEG en vermeld in bĳlage VIII van
Richtlĳn 70/156/EEG, bĳ het EG-typegoedkeuringsformulier of in het certificaat van overeenstemming. Wanneer
verscheidene uitvoeringen en/of versies onder één model
zĳn gegroepeerd, is de op te geven waarde voor het brandstofverbruik van dat model gebaseerd op de uitvoering
en/of versie met het hoogste officiële brandstofverbruik
binnen die groep;
6. „officiële specifieke CO2-uitstoot van een personenauto”: de
uitstoot gemeten overeenkomstig Richtlĳn 80/1268/EEG
en vermeld in bĳlage VIII van Richtlĳn 70/156/EEG, en
gehecht aan het EG-typegoedkeuringsformulier of in het
certificaat van overeenstemming. Wanneer verscheidene
uitvoeringen en/of versies onder één model zĳn gegroepeerd, zĳn de op te geven CO2-waarden van dat model
gebaseerd op de uitvoering en/of versie met de hoogste
officiële CO2-uitstoot binnen die groep;
7. „brandstofverbruiksetiket”: een etiket met gegevens ten
behoeve van de consument over het officiële brandstofver(1) Richtlĳn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan (PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1). Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 98/91/EG van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 11 van 16.1.1999, blz. 25).
(2) Richtlĳn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992 betreffende de
goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen (PB L 225
van 10.8.1992, blz. 72). Richtlĳn gewĳzigd bĳ de Toetredingsakte
van 1994.
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bruik en de officiële specifieke CO2-uitstoot van de auto
waarop het is aangebracht;
8. „brandstofverbruiksgids”: een verzameling van de officiële
brandstofverbruiksgegevens en de officiële specifieke
CO2-uitstoot voor ieder model dat op de markt voor
nieuwe auto's verkrĳgbaar is;
9. „reclamemateriaal”: alle drukwerk dat wordt gebruikt bĳ de
afzet van, het adverteren voor en het bevorderen van de
verkoop van voertuigen aan het publiek. Hieronder vallen
ten minste technische handboeken, brochures, reclame in
kranten en tĳdschriften, in de vakpers en op affiches;
10. „merk”: het handelsmerk van de constructeur dat op het
certificaat van overeenstemming en in de typegoedkeuringsdocumentatie is vermeld;
11. „model”: de handelsbenaming van het merk, het type en,
indien voorhanden en dienstig, de uitvoering en versie van
een personenauto;
12. „type, variant en uitvoering”: de door de constructeur
opgegeven varianten van een bepaald voertuigmerk, zoals
omschreven in bĳlade II.B bĳ Richtlĳn 70/16/EEG, die
individueel worden onderscheiden door type-, uitvoeringsen versienummers.

Artikel 3
De lidstaten zorgen ervoor, dat een etiket betreffende het
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot, dat aan de vereisten van
bĳlage I voldoet, in het verkooppunt op duidelĳk zichtbare
wĳze op of in de buurt van alle nieuwe modellen van
personenauto's wordt aangebracht.

Artikel 4
Onverminderd de opstelling door de Commissie van een
Internet-gids op communautair niveau, zorgen de lidstaten
envoor, dat er ten minste eenmaal per jaar, in overeenstemming met de vereisten van bĳlage II, een gids betreffende het
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot in overleg met de
constructeurs wordt uitgebracht. Deze gids is draagbaar,
compact en op aanvraag van een consument kosteloos verkrĳgbaar in het verkooppunt, alsmede bĳ een binnen iedere lidstaat
aan te wĳzen instantie.
De in artikel 8 genoemde autoriteit of autoriteiten kunnen hun
medewerking verlenen aan de voorbereiding van de gids.

Artikel 5
De lidstaten zorgen ervoor dat voor elk automerk, een affiche
(dan wel een display) aanwezig is met een lĳst van officiële
brandstofverbruiksgegevens
en
officiële
specifieke
CO2-uitstootgegevens voor alle in of via het betrokken
verkooppunt uitgestalde of te koop of voor leasing aangeboden
nieuwe modellen personenauto's. Deze gegevens worden op
een duidelĳk zichtbare plaats aangebracht en voldoen aan de
omschrĳving in bĳlage III.
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Artikel 6
De lidstaten zorgen ervoor, dat al het reclamemateriaal het
officiële brandstofverbruik en de officiële specifieke
CO2-uitstootgegevens bevat van de modellen personenenauto's
waarop het betrekking heeft, zulks in overeenstemming met
bĳlage IV.
De lidstaten bepalen zo nodig dat in andere reclamemiddelen
dan het hierboven bedoelde reclamemateriaal, de gegevens
inzake de officiële CO2-uitstoot en het officiële brandstofverbruik van het specifieke automodel waarop bĳ betrekking
hebben, moeten worden vermeld.

Artikel 7
De lidstaten zorgen ervoor dat het aanbrengen, op in de artikelen 3, 4, 5 en 6 bedoelde etiketten, gidsen, affiches of reclamemateriaal, van andere merktekens, symbolen of opschriften
betreffende het brandstofverbruik of de CO2-uitstoot, welke
niet met de voorschriften van deze richtlĳn in overeenstemming zĳn, verboden is, wanneer dit bĳ potentiële gebruikers
van nieuwe personenauto's verwarring kan wekken.

18. 1. 2000

c) het opstellen van aanbevelingen om de beginselen van de
bepalingen inzake reclamemateriaal als bedoeld in artikel 6,
lid 1, toe te kunnen passen op andere media en materiaal.

Artikel 10
Comité
De Commissie wordt bĳgestaan door een comité bestaande uit
vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door een
vertegenwoordiger van de Commissie.
De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een
ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het comité brengt
advies uit over dit ontwerp binnen een termĳn die de voorzitter
kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het
comité spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die
in artikel 205, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de
aanneming van de besluiten die de Raad op voorstel van de
Commissie dient te nemen. Bĳ stemming in het comité worden
de stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten
gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt
niet aan de stemming deel.
De Commissie stelt de maatregelen vast indien deze in overeenstemming zĳn met het advies van het comité.

Artikel 8
De lidstaten doen de Commissie mededeling van de bevoegde
autoriteit of autoriteiten die verantwoordelĳk zĳn voor de
uitvoering en werking van het in deze richtlĳn beschreven
consumenteninformatiesysteem.

Artikel 9
De wĳzigingen die nodig zĳn om de bĳlagen bĳ deze richtlĳn
aan de vooruitgang van de techniek aan te passen, worden
door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van
artikel 10 en na raadpleging van consumentenorganisaties en
andere belanghebbenden.
Teneinde dit aanpassingsproces te vergemakkelĳken, legt iedere
lidstaat de Commissie voor 31 december 2003 een verslag over
de doeltreffendheid van de bepalingen van deze richtlĳn voor,
dat de periode vanaf 18 januari 2001 tot en met 31 december
2002 beslaat. De vorm van dit verslag wordt, uiterlĳk op 18
januari 2001 vastgesteld volgens de procedure van artikel 10.
Voorts neemt de Commissie volgens de procedure in artikel 10
maatregelen die gericht zĳn op:
a) nadere specificering van het vormvoorschrift van het in
artikel 3 bedoelde etiket door wĳziging van bĳlage I;
b) nadere specificering van de vereisten inzake de in artikel 4
bedoelde gids, met het oog op de indeling van de nieuwe
automodellen, zodat de modellen binnen aldus tot stand
gekomen categorieën kunnen worden gerangschikt naar
CO2-uitstoot en braadstofverbruik, met inbegrip van een
categorie voor de rangschikking van de meest brandstofefficiënte nieuwe automodellen;

Indien de overwogen maatregelen niet in overeenstemming zĳn
met het advies van het comité of indien geen advies wordt
uitgebracht, dient de Commissie onverwĳld bĳ de Raad een
voorstel in betreffende de te nemen maatregelen. De Raad
neemt een besluit met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen.
Indien de Raad na verloop van een termĳn van drie maanden
na de indiening van het voorstel bĳ de Raad, geen besluit heeft
genomen, worden de voorgestelde maatregelen door de
Commissie vastgesteld.

Artikel 11
De lidstaten stellen sancties vast ter bestraffing van inbreuken
op de ingevolge deze richtlĳn vastgestelde nationale regels. De
sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zĳn.

Artikel 12
1.
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 18 januari
2001 aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie
hiervan onverwĳld in kennis.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt daarin
naar deze richtlĳn verwezen of wordt hiernaar verwezen bĳ de
officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze
verwĳzing worden vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de voornaamste bepalingen van intern recht mede die zĳ op het onder
deze richtlĳn vallende gebied vaststellen.
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Artikel 13

Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Artikel 14
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 13 december 1999.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitster

De Voorzitter

N. FONTAINE

S. HASSI
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BĲLAGE I
BESCHRĲVING VAN HET ETIKET BETREFFENDE HET BRANDSTOFVERBRUIK EN DE CO2-UITSTOOT
De lidstaten dienen er minimaal op toe te zien dat alle brandstofverbruiksetiketten op hun grondgebied:
1. voldoen aan een genormaliseerd vormvoorschrift, om zo gemakkelĳker door de consument te kunnen worden
herkend;
2. het A4-formaat (297 mm × 210 mm) hebben;
3. een verwĳzing bevatten naar model en brandstoftype van de personenauto waarop zĳ bevestigd zĳn;
4. het officiële brandstofverbruik en de officiële specifieke CO2-uitstoot vermelden (het officiële brandstofverbruik wordt
uitgedrukt in liters per 100 km (l/100 km), kilometers per liter (km/l), of als een geschikte combinatie hiervan, een en
ander tot op één decimaal nauwkeurig; de officiële specifieke CO2-uitstoot wordt tot het dichtstbĳzĳnde gehele getal in
gram per kilometer (g/km) afgerond).
Die waarden kunnen, voorzover verenigbaar met het bepaalde in Richtlĳn 80/181/EEG (1), in andere eenheden (gallon
en mĳl) worden uitgedrukt;
5. de volgende tekst bevatten over de beschikbaarheid van de gids betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot
„Een gids betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle nieuwe modellen personenauto's is gratis verkrĳgbaar in elk verkooppunt.”;
6. de volgende tekst bevatten:
„Naast de brandstofefficiëntie van een auto zĳn ook het rĳgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend voor het
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto. CO2 is het broeikasgas dat bĳ de wereldwĳde klimaatsverandering
de belangrĳkste rol speelt.”.

(1) Richtlĳn 80/181/EEG van de Raad van 20 december 1979 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het
gebied van de meeteenheden, en tot intrekking van Richtlĳn 71/354/EEG (PB L 39 van 15.2.1980, blz. 40). Richtlĳn laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Richtlĳn 89/617/EEG (PB L 357 van 7.12.1989, blz. 28).
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BĲLAGE II
BESCHRĲVING VAN DE GIDS BETREFFENDE HET BRANDSTOFVERBRUIK EN DE CO2-UITSTOOT
De lidstaten dienen erop toe te zien dat de gids betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot minimaal de
volgende informatie bevat:
1. een jaarlĳks overzicht van alle nieuwe modellen personenauto's die in de lidstaten te koop worden aangeboden,
gegroepeerd per merk in alfabetische volgorde; indien de gids in een lidstaat meer dan eens per jaar wordt bĳgewerkt,
moet de gids een overzicht bevatten van alle nieuwe modellen personenauto's die verkrĳgbaar zĳn op de dag dat deze
bĳwerking wordt gepubliceerd;
2. voor elk model dat in de gids komt het brandstoftype, het officiële brandstofverbruik en de officiële specifieke
CO2-uitstoot (het officiële brandstofverbruik wordt uitgedrukt in liters per 100 kilometer (l/100 km), kilometers per
liter (km/l), of als een geschikte combinatie hiervan, een en ander tot op één decimaal nauwkeurig; de officiële
specifieke CO2-uitstoot wordt op het dichtstbĳzĳnde gehele cĳfer in gram per kilometer (g/km) afgerond).
Die waarden kunnen, voorzover verenigbaar met het bepaalde in Richtlĳn 80/181/EEG, in andere eenheden (gallon en
mĳl) worden uitgedrukt;
3. een duidelĳk overzicht van de tien meest brandstofefficiënte nieuwe modellen personenauto's, in volgorde van
toenemende specifieke CO2-uitstoot voor elk brandstoftype (in deze lĳst moeten het model, de in cĳfers uitgedrukte
gegevens van het officiële brandstofverbruik en de officiële specifieke CO2-uitstoot worden vermeld);
4. adviezen aan de automobilisten dat correct gebruik en regelmatig onderhoud van het voertuig en rĳgedrag zoals niet
agressief rĳden, langzamer rĳden, anticiperend remmen, correcte bandenspanning, minder stationair draaien, geen
overbelading van het voertuig, het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van hun personenauto doen dalen;
5. een uitleg van de effecten van broeikasgasuitstoot, potentiële klimaatveranderingen en de rol die motorvoertuigen
hierbĳ spelen, alsmede een verwĳzing naar de verschillende, voor de consument beschikbare brandstofopties en het
milieueffect hiervan, een en ander gebaseerd op de jongste wetenschappelĳke bevindingen en wettelĳke vereisten;
6. een verwĳzing naar het communautaire streefcĳfer voor de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's en de
datum waarop dat cĳfer bereikt moet zĳn;
7. indien beschikbaar: een verwĳzing naar de gids van de Commissie betreffende het brandstofverbruik en de
CO2-uitstoot op Internet.
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BĲLAGE III
BESCHRĲVING VAN DE IN HET VERKOOPPUNT AAN TE BRENGEN AFFICHE
De lidstaat dient erop toe te zien dat de affiche aan de volgende minimale vereisten voldoet.
1. Minimale afmetingen: 70 cm × 50 cm.
2. De informatie op de affiche moet gemakkelĳk leesbaar zĳn.
3. De modellen personenauto's moeten per brandstoftype (bĳv. benzine of diesel) worden gegroepeerd. Voorts moeten
voor elk brandstoftype de modellen in volgorde van toenemende CO2-uitstoot worden gerangschikt, waarbĳ het model
met het laagste officiële brandstofverbruik bovenaan komt te staan.
4. Voor elk model personenauto op de lĳst worden het merk, de in cĳfers uitgedrukte waarde van het officiële
brandstofverbruik en de officiële specifieke CO2-uitstoot gegeven. De waarde van het officiële brandstofverbruik moet
worden uitgedrukt in liters per 100 kilometer (l/100 km), kilometers per liter (km/l) of een geschikte combinatie
hiervan en tot op één decimaal nauwkeurig zĳn. De officiële specifieke CO2-uitstoot moet op het dichtstbĳzĳnde
gehele cĳfer in gram per kilometer (g/km) worden afgerond.
Die waarden kunnen, voorzover verenigbaar met het bepaalde in Richtlĳn 80/181/EEG, in andere eenheden (gallon en
mĳl) worden uitgedrukt.
Bovengenoemde lĳst zou de volgende vorm kunnen krĳgen:
Brandstof

Benzine

Rangschikking

Model

CO2-uitstoot

Brandstofverbruik

1
2
...

Diesel

1
2
...

5. De affiche dient de volgende tekst over de beschikbaarheid van een gids betreffende het brandstofverbruik en de
CO2-uitstoot te bevatten:
„Een gids betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle nieuwe modellen personenauto's is gratis verkrĳgbaar op elk verkooppunt.”.
6. De affiche moet verder van de volgende tekst zĳn voorzien:
„Naast de brandstofefficiëntie van een auto zĳn ook het rĳgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend voor het
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto. CO2 is het broeikasgas dat bĳ de wereldwĳde klimaatverandering
de belangrĳkste rol speelt.”.
7. De affiche moet ten minste elke zes maanden worden bĳgewerkt. Tussen twee bĳwerkingen in worden nieuwe auto's
onderaan de lĳst toegevoegd.
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BĲLAGE IV
DE OPNEMING VAN GEGEVENS BETREFFENDE HET BRANDSTOFVERBRUIK EN DE CO2-UITSTOOT IN
RECLAMEMATERIAAL
De lidstaten dienen erop toe te zien dat in al het reclamemateriaal de gegevens betreffende het officiële brandstofverbruik
en de officiële specifieke CO2-uitstoot van de betrokken voertuigen worden vermeld. Deze informatie zou minimaal aan
de volgende vereisten moeten voldoen.
1. Zĳ moet gemakkelĳk leesbaar zĳn en mag niet minder opvallen dan het hoofdbestanddeel van de in het reclamemateriaal verstrekte informatie.
2. Zĳ moet, zelfs bĳ vluchtige inzage van het materiaal, gemakkelĳk te begrĳpen zĳn.
3. Officiële brandstofverbruiksgegevens moeten worden verschaft voor alle verschillende automodellen waarop het
reclamemateriaal betrekking heeft. Indien het om meer dan één model gaat, worden óf de officiële brandstofverbruiksgegevens voor alle vermelde modellen óf een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik
opgenomen. Het brandstofverbruik moet worden uitgedrukt in liters per 100 kilometer (l/100 km), kilometers per
liter (km/l) of een geschikte combinatie hiervan. Alle cĳfergegevens moeten tot op één decimaal nauwkeurig zĳn.
Die waarden kunnen, voorzover verenigbaar met het bepaalde in Richtlĳn 80/181/EEG, in andere eenheden (gallon en
mĳl) worden uitgedrukt.
Indien het reclamemateriaal alleen betrekking heeft op het merk en niet op bepaalde modellen in het bĳzonder, behoeven
geen brandstofverbruiksgegevens te worden vermeld.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 17 december 1999
tot intrekking van de beschikking betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in
Griekenland
(2000/33/EG)
buitensporig tekort bestond; de Raad heeft op 7
november 1994, 24 juli 1995, 16 september 1996, 15
september 1997 en 29 mei 1998, overeenkomstig
artikel 104, lid 7, aanbevelingen tot Griekenland gericht
om aan deze situatie een eind te maken.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 104, lid 12,
Gezien de aanbeveling van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 104, lid 1, van het Verdrag wordt bepaald dat
de lidstaten buitensporige overheidstekorten vermĳden.

(2)

In artikel 104 van het Verdrag wordt verwezen naar een
procedure bĳ buitensporige tekorten die voorziet in een
beschikking betreffende het bestaan van een buitensporig tekort en in de intrekking van die beschikking
nadat het buitensporige tekort is gecorrigeerd; de procedure bĳ buitensporige tekorten wordt vastgesteld bĳ
artikel 104 van het Verdrag; het aan het Verdrag
gehechte protocol betreffende de procedure bĳ buitensporige tekorten bevat nadere bepalingen betreffende de
tenuitvoerlegging van de procedure bĳ buitensporige
tekorten; bĳ Verordening (EG) nr. 3605/93 van de
Raad (1) worden gedetailleerde regels en definities voor
de toepassing van de bepalingen van het genoemde
protocol vastgesteld; het Stabiliteits- en Groeipact,
bestaande uit de resolutie van de Europese Raad van
Amsterdam van 17 juni 1997 (2), en de Verordeningen
(EG) nr. 1466/97 (3) en 1467/97 (4) bevatten leidende
beginselen, regels en verduidelĳkingen voor de tenuitvoerlegging van de procedure bĳ buitensporige tekorten,
het toezicht op de begrotingssituaties en het toezicht op
en de coördinatie van het economisch beleid in de derde
fase van de EMU.
De Raad heeft, overeenkomstig artikel 104, lid 6, van
het Verdrag, op aanbeveling van de Commissie op 26
september 1994 besloten dat er in Griekenland een

(3)

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

PB
PB
PB
PB

L
C
L
L

332
236
209
209

van
van
van
van

31.12.1993, blz. 7.
2.8.1997, blz. 1.
2.8.1997, blz. 1.
2.8.1997, blz. 6.

(4)

Een beschikking van de Raad betreffende het bestaan van
een buitensporig tekort wordt overeenkomstig het
bepaalde in artikel 104, lid 12, van het Verdrag ingetrokken indien de Raad van oordeel is dat het buitensporige tekort in de betrokken lidstaat is gecorrigeerd.

(5)

De Raad trekt op aanbeveling van de Commissie de
beschikking in; de definities van „overheid”, „tekort” en
„investeringen” zĳn vastgelegd in het protocol over de
procedure bĳ buitensporige tekorten door verwĳzing
naar het Europees Stelsel van Economische Rekeningen
(ESER), tweede uitgave; op grond van de gegevens die de
Commissie heeft verstrekt na kennisgeving door Griekenland in september 1999 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3605/93 staan de volgende conclusies vast:
Het algemeen overheidstekort werd van 13,8 % in 1993
en 4,0 % in 1997 teruggebracht tot 2,5 % van het BBP in
1998. Het resultaat voor 1998 was iets hoger dan het
voor dat jaar door de Raad aanbevolen streefcĳfer van
2,4 %. De investeringsuitgaven van de overheid waren in
1998 met 3,7 % van het BBP voor de eerste maal hoger
dan het overheidstekort. De begrotingsconsolidatie was
in de afgelopen jaren gebaseerd op steeds grotere
primaire overschotten; de rentebetalingen werden geleidelĳk lager ten gevolge van de daling van de rentetarieven en de vermindering van de verhouding overheidsschuld BBP. Voor 1999 wordt het tekort geraamd op
1,9 % van het BBP. Volgens het in 1998 overeenkomstig
de vereisten van het Stabiliteits- en Groeipact aangepaste
Griekse convergentieprogramma zal het tekort van de
gehele overheid naar verwachting verder verminderen
tot 0,8 % van het BBP in 2001.
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De totale overheidsschuld bereikte in 1996 een hoogtepunt van 112,3 % van het BBP; deze schuld werd in de
daaropvolgende twee jaar met 6 procentpunten teruggebracht tot 106,3 % van het BBP in 1998. De schuldquote wordt voor 1999 geraamd op 104,5 % van het
BBP. Volgens het in 1998 aangepaste Griekse convergentieprogramma zal de schuldquote mogelĳk dalen tot
minder dan 100 % van het BBP in 2001. De Griekse
regering heeft bevestigd dat zĳ blĳft streven naar een
primair overschot dat krachtig bĳdraagt tot de daling
van de schuldquote. Dit primair overschot is van essentieel belang voor de verdere blĳvende daling van de
schuldquote.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Het tekort was in 1998 lager dan de in het Verdrag
vastgestelde referentiewaarde; naar verwachting zal dit in
1999 zo blĳven en zal het op middellange termĳn
verder verminderen; de bruto-schuldquote daalt momenteel en zal naar verwachting de komende jaren blĳven
dalen,

Gedaan te Brussel, 17 december 1999.

Artikel 1
Uit een algehele evaluatie volgt dat het buitensporige tekort in
Griekenland is gecorrigeerd.
Artikel 2
De beschikking van de Raad van 26 september 1994 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Griekenland
wordt hierbĳ ingetrokken.
Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek.

Voor de Raad
De Voorzitter
K. HEMILÄ
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 16 december 1999
tot vaststelling van een financiële bĳdrage van de Gemeenschap in de door Portugal gedane
uitgaven ter bestrĳding van voor planten en voor plantaardige producten schadelĳke organismen
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4516)
(Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

(2000/34/EG)
fytosanitaire inspecties, en de bemonstering en analyse
van aardappelen.

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 19 quater,

(5)

Dankzĳ de door Portugal verstrekte technische informatie heeft het Permanent Plantenziektekundig Comité
de situatie nauwkeurig en volledig kunnen onderzoeken.

(6)

De regio Madeira krĳgt een specifieke financiële bĳdrage
van de Gemeenschap voor de uitvoering van een
programma voor de uitroeiing en bestrĳding van voor
planten en voor plantaardige producten schadelĳke organismen, met uitzondering van Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.

(7)

De in artikel 2 bedoelde bĳdrage laat een mogelĳke
bĳdrage voor andere bestaande of toekomstige maatregelen die noodzakelĳk zĳn voor het uitroeien of
bestrĳden van de betrokken schadelĳke organismen,
onverlet; een bĳdrage zal afhangen van een volgende
beschikking.

(8)

Deze beschikking laat de resultaten van de door de
Commissie krachtens artikel 19 quinquies van Richtlĳn
77/93/EEG uit te voeren controle, waarbĳ wordt nagegaan of het binnenbrengen van het betrokken schadelĳk
organisme toe te schrĳven is aan gebrekkige onderzoeken of inspecties, en de consequenties van deze
controle onverlet.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Plantenziektekundig Comité,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Overeenkomstig Richtlĳn 77/93/EEG kunnen lidstaten
in aanmerking komen voor een financiële bĳdrage van
de Gemeenschap in de uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit de noodzakelĳke maatregelen die zĳn
getroffen of worden overwogen met het oog op de
bestrĳding van schadelĳke organismen die uit een derde
land of uit een ander gebied van de Gemeenschap zĳn
binnengebracht, om deze organismen uit te roeien of, als
dat niet mogelĳk is, de verspreiding ervan tegen te gaan.
Portugal heeft verzocht om toekenning van een dergelĳke financiële bĳdrage van de Gemeenschap en heeft
een programma ingediend van maatregelen voor de
uitroeiing van Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al., het organisme dat aardappelbruinrot veroorzaakt
en dat in 1995 in Portugal is binnengebracht. In het
programma zĳn de te verwezenlĳken doelstellingen, de
uit te voeren maatregelen, alsmede de duur en de kosten
van de maatregelen vastgelegd zodat de Gemeenschap
kan bĳdragen in de financiering ervan.

(3)

De financiële bĳdrage van de Gemeenschap kan ten
hoogste 50 % van de voor steun in aanmerking
komende uitgaven dekken.

(4)

De uitgaven die Portugal in de jaren 1996 en 1997 heeft
gedaan, vloeien rechtstreeks voort uit de destructie van
besmette aardappelen, de desinfectie van machines en
bedrĳven, de onkruidbestrĳding in het besmette gebied,

(1) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 20.
(2) PB L 142 van 5.6.1999, blz. 29.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De toekenning van een financiële bĳdrage van de Gemeenschap
in de door Portugal gedane uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit noodzakelĳke maatregelen als bedoeld in artikel 19
quater, lid 2, van Richtlĳn 77/93/EEG, ter bestrĳding van
Ralstonia solanacearum, wordt goedgekeurd.
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Artikel 2
De financiële bĳdrage van de Gemeenschap bedraagt ten
hoogste 137 819 EUR.
Artikel 3
1.
Afhankelĳk van de controles door de Commissie overeenkomstig artikel 19 quinquies, lid 1, van Richtlĳn 77/93/EEG,
wordt de financiële bĳdrage van de Gemeenschap pas betaald
als aan de Commissie bewĳsstukken zijn voorgelegd over het
vóórkomen en de uitroeiing van Ralstonia solanacearum.
2.
De in lid 1 bedoelde bewĳsstukken moeten het volgende
omvatten:
a) een verslag over de uitroeiing voor ieder bedrĳf waar
planten en plantaardige producten zĳn gedestrueerd. Het
verslag moet informatie bevatten over:
— de plaats en het adres van het bedrĳf,
— de datum waarop de aanwezigheid van Ralstonia solanacearum werd vermoed en de datum waarop de aanwezigheid ervan werd bevestigd,
— de hoeveelheid gedestrueerde planten en plantaardige
producten,

L 12/27

— de destructie- en desinfectiemethodes,
— de hoeveelheid monsters die is genomen voor onderzoeken en tests om de aanwezigheid van Ralstonia solanacearum op te sporen,
— de testmethode,
— de resultaten van onderzoeken en/of tests,
— de vermoedelĳke oorsprong van de besmetting in
Portugal;
b) een verslag over de controle op de aanwezigheid van
Ralstonia solanacearum en over de omvang van de besmetting met Ralstonia solanacearum, met gedetailleerde gegevens over in dat verband uitgevoerde inspecties en tests;
c) een financieel verslag met een lĳst van begunstigden en hun
adres en de verrichte betalingen (exclusief BTW en
heffingen).
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de Republiek Portugal.
Gedaan te Brussel, 16 december 1999.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 16 december 1999
tot vaststelling van een financiële bĳdrage van de Gemeenschap in de door Italië gedane uitgaven
ter bestrĳding van voor planten en voor plantaardige producten schadelĳke organismen
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4517)
(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(2000/35/EG)
beschikking, of voor andere bestaande of toekomstige
maatregelen die noodzakelĳk zĳn voor het uitroeien of
bestrĳden van de betrokken schadelĳke organismen,
onverlet; een bĳdrage zal afhangen van een volgende
beschikking.

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 19 quater,

(7)

Deze beschikking laat de resultaten van de door de
Commissie krachtens artikel 19 quinquies van Richtlĳn
77/93/EEG uit te voeren controle, waarbĳ wordt nagegaan of het binnenbrengen van het betrokken schadelĳk
organisme toe te schrĳven is aan gebrekkige onderzoeken of inspecties, en de consequenties van deze
controle onverlet.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Plantenziektekundig Comité,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig Richtlĳn 77/93/EEG kunnen lidstaten
in aanmerking komen voor een financiële bĳdrage van
de Gemeenschap in de uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit de noodzakelĳke maatregelen die zĳn
getroffen of worden overwogen met het oog op de
bestrĳding van schadelĳke organismen die uit een derde
land of uit een ander gebied van de Gemeenschap zĳn
binnengebracht, om deze organismen uit te roeien of, als
dat niet mogelĳk is, de verspreiding ervan tegen te gaan.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Italië heeft verzocht om toekenning van een dergelĳke
financiële bĳdrage van de Gemeenschap en heeft een
programma ingediend van maatregelen voor de
uitroeiing van Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al., het organisme dat aardappelbruinrot veroorzaakt
en dat in 1995 in Italië is binnengebracht. In het
programma zĳn de te verwezenlĳken doelstellingen, de
uit te voeren maatregelen, alsmede de duur en de kosten
van de maatregelen vastgelegd zodat de Gemeenschap
kan bĳdragen in de financiering ervan.

De toekenning van een financiële bĳdrage van de Gemeenschap
in de door Italië gedane uitgaven die rechtstreeks voortvloeien
uit noodzakelĳke maatregelen als bedoeld in artikel 19 quater,
lid 2, van Richtlĳn 77/93/EEG, ter bestrĳding van Ralstonia
solanacearum, wordt goedgekeurd.

(3)

De financiële bĳdrage van de Gemeenschap kan ten
hoogste 50 % van de voor steun in aanmerking
komende uitgaven dekken.

De financiële bĳdrage van de Gemeenschap bedraagt ten
hoogste 18 365 EUR.

(4)

De uitgaven die Italië in de jaren 1995 en 1996 heeft
gedaan, in aanmerking genomen in deze beschikking,
vloeien rechtstreeks voort uit de fytosanitaire inspecties
en de bemonstering en analyse van aardappelen.

(2)

(5)

Dankzĳ de door Italië verstrekte technische informatie
heeft het Permanent Plantenziektekundig Comité de situatie nauwkeurig en volledig kunnen onderzoeken.

(6)

De in artikel 2 bedoelde bĳdrage laat een mogelĳke
bĳdrage voor andere uitgaven vermeld in de aanvraag
van Italië, maar niet in aanmerking genomen in deze

(1) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 20.
(2) PB L 142 van 5.6.1999, blz. 29.

Artikel 2

Deze bĳdrage wordt als volgt verdeeld:
— 9 585 EUR voor maatregelen ter bestrĳding van Ralstonia
solanacearum in Veneto,
— 8 780 EUR voor maatregelen ter bestrĳding van Ralstonia
solanacearum in Emilia-Romagna.
Artikel 3
1.
Afhankelĳk van de controles door de Commissie overeenkomstig artikel 19 quinquies, lid 1, van Richtlĳn 77/93/EEG,
wordt de financiële bĳdrage van de Gemeenschap pas betaald
als aan de Commissie bewĳsstukken zijn voorgelegd over het
vóórkomen en de uitroeiing van Ralstonia solanacearum.
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2.
De in lid 1 bedoelde bewĳsstukken moeten het volgende
omvatten:

ting met Ralstonia solanacearum, met gedetailleerde gegevens over in dat verband uitgevoerde inspecties en tests;

a) een verslag over de uitroeiing voor ieder bedrĳf waar
planten en plantaardige producten zĳn gedestrueerd. Het
verslag moet informatie bevatten over:
— de plaats en het adres van het bedrĳf,
— de datum waarop de aanwezigheid van Ralstonia solanacearum werd vermoed en de datum waarop de aanwezigheid ervan werd bevestigd,
— de hoeveelheid gedestrueerde planten en plantaardige
producten,
— de destructie- en desinfectiemethodes,
— de hoeveelheid monsters die is genomen voor onderzoeken en tests om de aanwezigheid van Ralstonia solanacearum op te sporen,
— de testmethode,
— de resultaten van onderzoeken en/of tests,
— de vermoedelĳke oorsprong van de besmetting in Italië;

c) een financieel verslag met een lĳst van begunstigden en hun
adres en de verrichte betalingen (exclusief BTW en
heffingen).

b) een verslag over de controle op de aanwezigheid van
Ralstonia solanacearum en over de omvang van de besmet-

Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 16 december 1999.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 16 december 1999
tot vaststelling van een financiële bĳdrage van de Gemeenschap in de door Spanje gedane uitgaven
ter bestrĳding van voor planten en voor plantaardige producten schadelĳke organismen
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4518)
(Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

(2000/36/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(5)

Dankzĳ de door Spanje verstrekte technische informatie
heeft het Permanent Plantenziektekundig Comité de situatie nauwkeurig en volledig kunnen onderzoeken.

(6)

De in artikel 2 bedoelde bĳdrage laat een mogelĳke
bĳdrage voor andere uitgaven vermeld in de Spaanse
aanvraag, maar niet in aanmerking genomen in deze
beschikking, of voor andere bestaande of toekomstige
maatregelen die noodzakelĳk zĳn voor het uitroeien of
bestrĳden van de betrokken schadelĳke organismen,
onverlet; een bĳdrage zal afhangen van een volgende
beschikking.

(7)

Deze beschikking laat de resultaten van de door de
Commissie krachtens artikel 19 quinquies van Richtlĳn
77/93/EEG uit te voeren controles, waarbĳ wordt nagegaan of het binnenbrengen van de betrokken schadelĳke
organismen toe te schrĳven is aan gebrekkige onderzoeken of inspecties, en de consequenties van deze
controles onverlet.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Plantenziektekundig Comité,

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 19 quater,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Overeenkomstig Richtlĳn 77/93/EEG kunnen lidstaten
in aanmerking komen voor een financiële bĳdrage van
de Gemeenschap in de uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit de noodzakelĳke maatregelen die zĳn
getroffen of worden overwogen met het oog op de
bestrĳding van schadelĳke organismen die uit een derde
land of uit een ander gebied van de Gemeenschap zĳn
binnengebracht, om deze organismen uit te roeien of, als
dat niet mogelĳk is, de verspreiding ervan tegen te gaan.
Spanje heeft verzocht om toekenning van een dergelĳke
financiële bĳdrage van de Gemeenschap en heeft
programma's ingediend van maatregelen voor de
uitroeiing van Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Smith) Davis et al., het organisme dat aardappelringrot veroorzaakt en dat in 1995 in Spanje is binnengebracht, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al., het organisme dat aardappelbruinrot veroorzaakt en
dat in 1996 in Spanje is binnengebracht, en Erwinia
amylovora (Burrill) Winslow et al., dat eveneens in 1996
in Spanje is binnengebracht. In deze programma's zĳn
de te verwezenlĳken doelstellingen, de uit te voeren
maatregelen, alsmede de duur en de kosten van de maatregelen vastgelegd zodat de Gemeenschap kan bĳdragen
in de financiering ervan.
De financiële bĳdrage van de Gemeenschap kan ten
hoogste 50 % van de voor steun in aanmerking
komende uitgaven dekken.
De uitgaven die Spanje in de jaren 1996 en 1997 heeft
gedaan, vloeien rechtstreeks voort uit de destructie van
besmette planten en plantaardige producten, en uit fytosanitaire inspecties, bemonstering en analyses.

(1) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 20.
(2) PB L 142 van 5.6.1999, blz. 29.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De toekenning van een financiële bĳdrage van de Gemeenschap
in de door Spanje gedane uitgaven die rechtstreeks voortvloeien
uit noodzakelĳke maatregelen als bedoeld in artikel 19 quater,
lid 2, van Richtlĳn 77/93/EEG, ter bestrĳding van Clavibacter
michiganensis, Ralstonia solanacearum en Erwinia amylovora,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De financiële bĳdrage van de Gemeenschap bedraagt ten
hoogste 18 102 EUR.
Deze bĳdrage wordt als volgt verdeeld:
— 8 806 EUR voor maatregelen ter bestrĳding van Clavibacter michiganensis,
— 5 644 EUR voor maatregelen ter bestrĳding van Ralstonia
solanacearum.
— 3 652 EUR voor maatregelen ter bestrĳding van Erwinia
amylovora.
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Artikel 3
1.
Afhankelĳk van de controles door de Commissie overeenkomstig artikel 19 quinquies, lid 1, van Richtlĳn 77/93/EEG,
wordt de financiële bĳdrage van de Gemeenschap pas betaald
als aan de Commissie bewĳsstukken zĳn voorgelegd over het
vóórkomen en de uitroeiing van de in artikel 1 genoemde
schadelĳke organismen.
2.
De in lid 1 bedoelde bewĳsstukken moeten het volgende
omvatten:
a) een verslag over de uitroeiing voor ieder bedrĳf waar
planten en plantaardige producten zĳn gedestrueerd. Het
verslag moet informatie bevatten over:
— de plaats en het adres van het bedrĳf,
— de datum waarop de aanwezigheid van de schadelĳke
organismen werd vermoed en de datum waarop de
aanwezigheid ervan werd bevestigd,
— de hoeveelheid gedestrueerde planten en plantaardige
producten,
— de destructie- en desinfectiemethodes,
— de hoeveelheid monsters die is genomen voor onderzoeken en tests om de aanwezigheid van de schadelĳke
organismen op te sporen,
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— de testmethode,
— de resultaten van onderzoeken en/of tests,
— de vermoedelĳke oorsprong van de besmetting in
Spanje;
b) een verslag over de controle op de aanwezigheid van de in
artikel 1 genoemde schadelĳke organismen en over de
omvang van de besmetting met deze organismen, met gedetailleerde gegevens over in dat verband uitgevoerde inspecties en tests;
c) een financieel verslag met een lĳst van begunstigden en hun
adres en de verrichte betalingen (exclusief BTW en
heffingen).
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot het Koninkrĳk Spanje.
Gedaan te Brussel, 16 december 1999.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 16 december 1999
tot vaststelling van een financiële bĳdrage van de Gemeenschap in de door Griekenland gedane
uitgaven ter bestrĳding van voor planten en voor plantaardige producten schadelĳke organismen
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4519)
(Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

(2000/37/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(6)

De in artikel 2 bedoelde bĳdrage laat een mogelĳke
bĳdrage voor andere bestaande of toekomstige maatregelen die noodzakelĳk zĳn voor het uitroeien of
bestrĳden van de betrokken schadelĳke organismen,
onverlet; een bĳdrage zal afhangen van een volgende
beschikking.

(7)

Deze beschikking laat de resultaten van de door de
Commissie krachtens artikel 19 quinquies van Richtlĳn
77/93/EEG uit te voeren controles, waarbĳ wordt nagegaan of het binnenbrengen van de betrokken schadelĳke
organismen toe te schrĳven is aan gebrekkige onderzoeken of inspecties, en de consequenties van deze
controles onverlet.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Plantenziektekundig Comité,

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 19 quarter,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Overeenkomstig Richtlĳn 77/93/EEG kunnen lidstaten
in aanmerking komen voor een financiële bĳdrage van
de Gemeenschap in de uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit de noodzakelĳke maatregelen die zĳn
getroffen of worden overwogen met het oog op de
bestrĳding van schadelĳke organismen die uit een derde
land of uit een ander gebied van de Gemeenschap zĳn
binnengebracht, om deze organismen uit te roeien of, als
dat niet mogelĳk is, de verspreiding ervan tegen te gaan.
Griekenland heeft verzocht om toekenning van een
dergelĳke financiële bĳdrage van de Gemeenschap en
heeft een programma ingediend van maatregelen voor
de uitroeiing van Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Smith) Davis et al., het organisme dat aardappelringrot veroorzaakt en dat in 1997 in Griekenland is
binnengebracht, en Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al., het organisme dat aardappelbruinrot
veroorzaakt en dat eveneens in 1997 in Griekenland is
binnengebracht. In deze programma's zĳn de te verwezenlĳken doelstellingen, de uit te voeren maatregelen,
alsmede de duur en de kosten van de maatregelen vastgelegd zodat de Gemeenschap kan bĳdragen in de financiering ervan.

(3)

De financiële bĳdrage van de Gemeenschap kan ten
hoogste 50 % van de voor steun in aanmerking
komende uitgaven dekken.

(4)

De uitgaven die Griekenland in de jaren 1997 en 1998
heeft gedaan, vloeien rechtstreeks voort uit de destructie
van besmette aardappelen, de desinfectie van machines
en bedrĳven, fytosanitaire inspecties, en de bemonstering
en analyse van aardappelen.

(5)

Dankzĳ de door Griekenland verstrekte technische informatie heeft het Permanent Plantenziektekundig Comité
de situatie nauwkeurig en volledig kunnen onderzoeken.

(1) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 20.
(2) PB L 142 van 5.6.1999, blz. 29.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De toekenning van een financiële bĳdrage van de Gemeenschap
in de door Griekenland gedane uitgaven die rechtstreeks voorvloeien uit noodzakelĳke maatregelen als bedoeld in artikel 19
quater, lid 2, van Richtlĳn 77/93/EEG, ter bestrĳding van Clavibacter michiganensis en Ralstonia solanacearum, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De financiële bĳdrage van de Gemeenschap bedraagt ten
hoogste 32 352 EUR.
Deze bĳdrage wordt als volgt verdeeld:
— 30 885 EUR voor maatregelen ter bestrĳding van Clavibacter michiganensis,
— 1 467 EUR voor maatregelen ter bestrĳding van Ralstonia
solanacearum.
Artikel 3
1.
Afhankelĳk van de controles door de Commissie overeenkomstig artikel 19 quinquies, lid 1, van Richtlĳn 77/93/EEG,
wordt de financiële bĳdrage van de Gemeenschap pas betaald
als aan de Commissie bewĳsstukken zĳn voorgelegd over het
vóórkomen en de uitroeiing van de in artikel 1 genoemde
schadelĳke organismen.
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2.
De in lid 1 bedoelde bewĳsstukken moeten het volgende
omvatten:
a) een verslag over de uitroeiing voor ieder bedrĳf waar
planten en plantaardige producten zĳn gedestrueerd. Het
verslag moet informatie bevatten over:
— de plaats en het adres van het bedrĳf,
— de datum waarop de aanwezigheid van de schadelĳke
organismen werd vermoed en de datum waarop de
aanwezigheid ervan werd bevestigd,
— de hoeveelheid gedestrueerde planten en plantaardige
producten,
— de destructie- en desinfectiemethodes,
— de hoeveelheid monsters die is genomen voor onderzoeken en tests om de aanwezigheid van de schadelĳke
organismen op te sporen,
— de testmethode,
— de resultaten van onderzoeken en/of tests,
— de vermoedelĳke oorsprong van de besmetting in Griekenland;
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b) een verslag over de controle op de aanwezigheid van de in
artikel 1 genoemde schadelĳke organismen en over de
omvang van de besmetting met deze organismen, met gedetailleerde gegevens over in dat verband uitgevoerde inspecties en tests;
c) een financieel verslag met een lĳst van begunstigden en hun
adres en de verrichte betalingen (exclusief BTW en
heffingen).
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek.
Gedaan te Brussel, 16 december 1999.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 16 december 1999
tot vaststelling van een financiële bĳdrage van de Gemeenschap in de door Frankrĳk gedane
uitgaven ter bestrĳding van voor planten en voor plantaardige producten schadelĳke organismen
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4520)
(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(2000/38/EG)
fytosanitaire inspecties, de bemonstering en analyse van
planten en financiële verliezen.

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 19 quater,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Overeenkomstig Richtlĳn 77/93/EEG kunnen lidstaten
in aanmerking komen voor een financiële bĳdrage van
de Gemeenschap in de uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit de noodzakelĳke maatregelen die zĳn
getroffen of worden overwogen met het oog op de
bestrĳding van schadelĳke organismen die uit een derde
land of uit een ander gebied van de Gemeenschap zĳn
binnengebracht, om deze organismen uit te roeien of, als
dat niet mogelĳk is, de verspreiding ervan tegen te gaan.
Frankrĳk heeft verzocht om toekenning van een dergelĳke financiële bĳdrage van de Gemeenschap en heeft
programma's ingediend van maatregelen voor de
uitroeiing van Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Smith) Davis et al., het organisme dat aardappelringrot veroorzaakt en dat in 1997 in Frankrĳk is
binnengebracht, Globodera pallida (Wollenweber)
Behrens en Globodera rostochiensis (Stone) Behrens, dat
in 1997 in Frankrĳk is binnengebracht, en Xanthomonas
axonopodis pv. dieffenbachiae (Mc Culloch & Pirone)
Vauterin et al., dat eveneens in 1997 in Frankrĳk in
binnengebracht. In deze programma's zĳn de te verwezenlĳken doelstellingen, de uit te voeren maatregelen,
alsmede de duur en de kosten van de maatregelen vastgelegd zodat de Gemeenschap kan bĳdragen in de financiering ervan.

(3)

De financiële bĳdrage van de Gemeenschap kan ten
hoogste 50 % van de voor steun in aanmerking
komende uitgaven dekken.

(4)

De uitgaven die Frankrĳk in de jaren 1997, 1998 en
1999 heeft gedaan, vloeien rechtstreeks voort uit de
destructie van besmette planten en plantaardige
producten, de desinfectie van machines en bedrĳven,

(1) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 20.
(2) PB L 142 van 5.6.1999, blz. 29.

(5)

Dankzĳ de door Frankrĳk verstrekte technische informatie heeft het Permanent Plantenziektekundig Comité
de situatie nauwkeurig en volledig kunnen onderzoeken.

(6)

De overzeese departementen krĳgen een specifieke
financiële bĳdrage van de Gemeenschap voor de uitvoering van een programma voor de uitroeiing en bestrĳding van voor planten en voor plantaardige producten
schadelĳke organismen, met uitzondering van Xanthomonas axonopodis.

(7)

De in artikel 2 bedoelde bĳdrage laat een mogelĳke
bĳdrage voor andere uitgaven vermeld in de Franse
aanvraag, maar niet in aanmerking genomen in deze
beschikking, of voor andere bestaande of toekomstige
maatregelen die noodzakelĳk zĳn voor het uitroeien of
bestrĳden van de betrokken schadelĳke organismen,
onverlet; een bĳdrage zal afhangen van een volgende
beschikking.

(8)

Deze beschikking laat de resultaten van de door de
Commissie krachtens artikel 19 quinquies van Richtlĳn
77/93/EEG uit te voeren controles, waarbĳ wordt nagegaan of het binnenbrengen van de betrokken schadelĳke
organismen toe te schrĳven is aan gebrekkige onderzoeken of inspecties, en de consequenties van deze
controles onverlet.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De toekenning van een financiële bĳdrage van de Gemeenschap
in de door Frankrĳk gedane uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit noodzakelĳke maatregelen als bedoeld in artikel 19
quater, lid 2, van Richtlĳn 77/93/EEG, ter bestrĳding van Clavibacter michiganensis, Globodera pallida, Globodera rostochiensis en Xanthomonas axonopodis, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De financiële bĳdrage van de Gemeenschap bedraagt ten
hoogste 89 972 EUR.
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Deze bĳdrage wordt als volgt verdeeld:
— 5 437 EUR voor maatregelen ter bestrĳding van Clavibacter michiganensis,
— 3 821 EUR voor maatregelen ter bestrĳding van Globodera
pallida en Globodera rostochiensis,
— 80 714 EUR voor maatregelen ter bestrĳding van Xanthomonas axonopodis.
Artikel 3
1.
Afhankelĳk van de controles door de Commissie overeenkomstig artikel 19 quinquies, lid 1, van Richtlĳn 77/93/EEG,
wordt de financiële bĳdrage van de Gemeenschap pas betaald
als aan de Commissie bewĳsstukken zĳn voorgelegd over het
vóórkomen en de uitroeiing van de in artikel 1 genoemde
schadelĳke organismen.
2.
De in lid 1 bedoelde bewĳsstukken moeten het volgende
omvatten:
a) een verslag over de uitroeiing voor ieder bedrĳf waar
planten en plantaardige producten zĳn gedestrueerd. Het
verslag moet informatie bevatten over:
— de plaats en het adres van het bedrĳf,
— de datum waarop de aanwezigheid van de schadelĳke
organismen werd vermoed en de datum waarop de
aanwezigheid ervan werd bevestigd,
— de hoeveelheid gedestrueerde planten en plantaardige
producten,
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— de destructie- en desinfectiemethodes,
— de hoeveelheid monsters die is genomen voor onderzoeken en tests om de aanwezigheid van de schadelĳke
organismen op te sporen,
— de testmethode,
— de resultaten van onderzoeken en/of tests,
— de vermoedelĳke oorsprong van de besmetting in Frankrĳk;
b) een verslag over de controle op de aanwezigheid van de in
artikel 1 genoemde schadelĳke organismen en over de
omvang van de besmetting met deze organismen, met gedetailleerde gegevens over in dat verband uitgevoerde inspecties en tests;
c) een financieel verslag met een lĳst van begunstigden en hun
adres en de verrichte betalingen (exclusief BTW en
heffingen).
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.
Gedaan te Brussel, 16 december 1999.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2204/1999 van de Commissie van 12 oktober 1999 tot wĳziging van
bĳlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenklatuur
en het gemeenschappelĳk douanetarief
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 278 van 28 oktober 1999)
Op bladzĳde 56, GN-code 0303 79 88, in kolom 2 het woord „van” schrappen.
Op bladzĳde 310, GN-code 3505 10 90, in kolom 4:
in plaats van:

„9,1 +”

te lezen:

„9,8 +”.

Op bladzĳde 364, GN-code 4408 10 15, in kolom 5 toevoegen: „—”.
Op bladzĳde 365, GN-code 4408 39 55, in kolom 5 toevoegen: „—”.
Op bladzĳde 654 na GN-code 8504 40 20 schrappen:
„

8504 40 35

– – – – andere . . . . . . . . .

vrĳ

vrĳ

p/st

”.

Op bladzĳde 667, GN-code 8523 90 00, in kolom 4:
in plaats van:

„1”

te lezen:

„vrĳ”.

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2737/1999 van de Commissie van 21 december 1999 tot wĳziging van
Verordening (EEG) nr. 2807/83 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de
visvangst van de lidstaten
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 328 van 22 december 1999)
De volgende verordening annuleert en vervangt Verordening (EG) nr. 2737/1999 van de Commissie.
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VERORDENING (EG) Nr. 2737/1999 VAN DE COMMISSIE
van 21 december 1999
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 2807/83 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de lidstaten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Artikel 1
Verordening (EEG) nr. 2807/83 wordt als volgt gewĳzigd:

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12
oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het
gemeenschappelĳk visserĳbeleid (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2846/98 (2), en met name op artikel 6, lid
8,

Overwegende hetgeen volgt:

In artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2847/93 is
bepaald dat vanaf 1 januari 2000 de vangsten van elke
soort waarvan meer dan 50 kg, uitgedrukt in levend
gewicht, aan boord wordt gehouden, in het logboek
moeten worden genoteerd. Voor de visserĳ in de Middellandse Zee moeten alleen soorten waarvan meer dan
50 kg, uitgedrukt in levend gewicht, aan boord wordt
gehouden en die vermeld zĳn op een lĳst die krachtens
dit artikel is vastgesteld, in het logboek worden genoteerd.

(1)

Op grond van artikel 40 van Verordening (EEG) nr.
2847/93 zĳn de bepalingen van deze verordening
betreffende het logboek en de aanvoeraangifte met
ingang van 1 januari 2000 van toepassing op visserĳactiviteiten in de Middellandse Zee.

(2)

Verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie van
22 september 1983 houdende uitvoeringsbepalingen
inzake de registratie van gegevens over de visvangst van
de lidstaten (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1488/98 (4), dient derhalve met ingang van 1 januari
2000 te worden gewĳzigd om ervoor te zorgen dat deze
verplichtingen kunnen worden nagekomen.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor de visserĳ en de aquacultuur,

(4)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

261
358
276
196

van
van
van
van

20.10.1993, blz. 1.
31.12.1998, blz. 5.
10.10.1983, blz. 1.
14.7.1998, blz. 3.

1. Artikel 1 wordt vervangen door:
„Artikel 1
1.
Kapiteins van communautaire vissersvaartuigen met
een lengte over alles van meer dan 10 m noteren de in
artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 2847/93 bedoelde
gegevens voor alle visserĳzones in hun logboek overeenkomstig het model in bĳlage I, behalve voor de zones
NAFO 1/ICES V a) en XIV, waarvoor het model in bĳlage II
wordt gebruikt. Voor visserĳactiviteiten die uitsluitend in
de Middellandse Zee worden uitgeoefend, geldt evenwel
dat kapiteins van communautaire vissersvaartuigen met
een lengte over alles van maximaal 18 m, die dagreizen
uitvoeren in één enkele visserĳzone, het model in bĳlage II
bis mogen gebruiken.
2.
Indien de vaartuigen in de wateren van een derde
land vissen, wordt het in bĳlage I, II of II bis opgenomen
logboek eveneens op de in lid 1 voorgeschreven wĳze
bĳgehouden, tenzĳ door het betrokken derde land uitdrukkelĳk een ander logboek is voorgeschreven.
3.
Voor visserĳactiviteiten in de Middellandse Zee
wordt elke in de lĳst in bĳlage VII opgenomen soort
waarvan meer dan 50 kg, uitgedrukt in levend gewicht,
aan boord wordt gehouden, in het logboek genoteerd.
4.
Voor de vermelding van het gebruikte vistuig en de
gevangen soorten worden in de desbetreffende rubrieken
van het logboek de in bĳlage VI opgenomen codes en de
Alpha3-codes van de FAO of de namen gebruikt.”.
2. Aan artikel 2, lid 1, wordt de volgende tekst toegevoegd:
„Wanneer de vangst wordt aangevoerd in een haven van
een aan de Middellandse Zee gelegen lidstaat, mogen kapiteins van communautaire vissersvaartuigen met een lengte
over alles van maximaal 18 m, die dagreizen uitvoeren in
één enkele visserĳzone, evenwel het model in bĳlage II bis
gebruiken.”.
3. In bĳlage I worden de benamingen „Kabeljauw”, „Schelvis”,
„Koolvis”, „Wĳting”, „Schol”, „Tong”, „Haring” en „Makreel”
geschrapt.
4. In de titel van bĳlage IV wordt na „BIJLAGE I” „OF
BIJLAGE II bis” ingevoegd.
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5. In bĳlage IV wordt punt 2.4.2. vervangen door:
„2.4.2. Hoeveelheden van de aan boord gehouden
vangsten (referentienummer (15) van het logboek)
De vangsten van elke soort waarvan meer dan
50 kg, uitgedrukt in levend gewicht, aan boord
wordt gehouden, moeten in het logboek worden
genoteerd. Voor visserĳactiviteiten in de Middellandse Zee dienen echter alleen de in de lĳst in
bĳlage VII genoemde soorten in het logboek te
worden genoteerd.
Wanneer het totale aantal kolommen te gering is,
moet een nieuwe bladzĳde worden begonnen.
Vermeld de gebruikte maateenheid en het gemiddelde levend gewicht, netto, in kilogram, dat die
maateenheid (mand, kist, enz.) bevat.”.
6. In bĳlage IV wordt punt 3, derde streepje, eerste alinea,
vervangen door:
„Vermeld voor elke soort het aangevoerde of overgeladen
gewicht of de aangevoerde of overgeladen hoeveelheden.”.
7. In bĳlage IV, punt 3, vierde streepje, wordt na „Copace”
„CGPM” ingevoegd, zowel in de titel als in de alinea.
8. In

bĳlage

V

wordt

punt

2.4.2

vervangen

door:

„2.4.2. Hoeveelheden van de aan boord gehouden
vangsten

18. 1. 2000

De vangsten van elke soort waarvan meer dan
50 kg, uitgedrukt in levend gewicht, aan boord
wordt gehouden, moeten in het logboek worden
genoteerd. Voor de visserĳactiviteiten in de Middellandse Zee dienen echter alleen de in de lĳst in
bĳlage VII opgenomen soorten in het logboek te
worden vermeld.
Wanneer het totale aantal kolommen te gering is,
moet een nieuwe bladzĳde worden begonnen.”.
9. In bĳlage V wordt punt 3, vierde streepje, eerste alinea,
vervangen door:
„Vermeld voor elke soort het aangevoerde of overgeladen
gewicht of de aangevoerde of overgeladen hoeveelheden.”.
10. Bĳlage I bĳ deze verordening wordt als bĳlage II bis ingevoegd na bĳlage II.
11. Bĳlage VII wordt vervangen door bĳlage II 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 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Vistuig

Overlading

Afmetingen

Radio-oproepsignaal

Aantal

Externe identificatie

Intern vlootregister nr. .........

Maaswĳdte

Adres

Aanvoer

Aankomst

Vertrek

Aantal visacties
(trek/uitzetten)

Naam van de kapitein

Trek-/uitzettĳd

Logboek nr. .........
Dag

Visserĳzone

Visserĳzone
derde landen

Maand

Jaar: .........

Soorten

Uur

Reis nr. .........

Teruggooi
Gewicht

Haven

NL

Spantrawler

Naam van het/de
vaartuig(en)

Nr. .........

LOGBOEK VOOR DE VISSERĲ EN AANGIFTE VAN AANVOER/OVERLADING VAN DE EUROPESE UNIE
(MIDDELLANDSE ZEE)

„BĲLAGE II bis

BĲLAGE I

18. 1. 2000
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Soort

Code

Eenheden

Gewicht

Opmerkingen

Code

Handtekening

Eenheden

Datum:

Handtekening:”

Gewicht

Opmerkingen

NL

Ondergetekende verklaart dat de registraties volledig, juist en nauwkeurig zĳn.

Soort

Aan boord gehouden en aangevoerde/overgeladen vangsten per soort, uitgedrukt in kg levend gewicht
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BĲLAGE II
„BĲLAGE VII
TABEL
Lĳst van in het logboek voor de visserĳ en de aanvoeraangifte te registreren soorten (uitsluitend voor de visserĳ
in de Middellandse Zee)
Naam

Latĳnse benaming

FAO-3-Alpha-code

Witte tonĳn (*)

Thunnus alalunga

ALB

Ansjovis

Engraulis encrasicholus

ANE

Grootoogtonĳn (*)

Thunnus obesus

BET

Blauwe wĳting (*)

Micromesistius poutassou

WHB

Tonĳn

Thunnus thynnus

BFT

Goudbrasem

Sparus aurata

SBG

Heek

Merluccius merluccius

HKE

Horsmakreel (*)

Trachurus spp.

JAX

Makreel

Scomber scombrus

MAC

Zeeduivel (*)

Lophius piscatorius

ANF

Mul

Mullus surmuletus

MUR

Sardien

Sardina pilchardus

PIL

Zeebaars

Dicenrarchus labrax

BSS

Gestreepte zeebarbeel

Mullus barbatus

MUT

Zwaardvis

Xiphias gladius

SWO

(*) Alleen in de aanvoeraangifte.”

