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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 949/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1498/98 (2), en met name op artikel 4, lid
1,
Overwegende 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 periodes die in de bĳlage bĳ die verordening zĳn vermeld, de
forfaitaire waarden bĳ invoer uit derde landen vaststelt.

(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 6 mei 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 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 5 mei 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
068
204
624
999
052
628
999
052
999
052
204
212
220
600
624
999
388
999
388
400
404
508
512
528
720
804
999

96,0
64,6
52,8
37,4
62,7
98,6
128,8
113,7
78,8
78,8
67,1
33,8
45,7
33,6
41,5
50,9
45,4
65,2
65,2
101,5
121,8
122,4
89,6
97,3
83,2
76,1
98,8
98,8

0707 00 05

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

0805 30 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2543/1999 van de Commissie (PB L 307 van 2.12.1999, blz. 46). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 950/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de
suikersector voor de maand april 2000
Evenwel dient, in verband met de invoering van het
agromonetaire stelsel voor de euro per 1 maart 1999,
voor de met ingang van die datum geldende vergoedingen de specifieke wisselkoers alleen te worden vastgesteld voor de omrekening tussen de euro en de nationale
valuta's van de lidstaten die de eenheidsmunt niet
hebben aangenomen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2038/1999 van de Raad van 13
september 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector suiker (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15
december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel
voor de euro (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1713/93 van de Commissie
van 30 juni 1993 tot vaststelling van bĳzondere voorschriften
voor de toepassing van de landbouwomrekeningskoers in de
suikersector (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1642/1999 (4), en met name op artikel 1, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
Artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1713/93
bepaalt dat de in artikel 8 van Verordening (EG) nr.
2038/1999 bedoelde vergoeding van de opslagkosten in
nationale valuta wordt omgerekend aan de hand van een
specifieke landbouwomrekeningskoers die gelĳk is aan
het pro rata temporis berekende gemiddelde van de
landbouwomrekeningskoersen in de maand van opslag.
Deze specifieke landbouwomrekeningskoers moet elke
maand voor de voorafgaande maand worden vastgesteld.

(1)

(2)

De specifieke wisselkoers voor de omrekening van de
vergoeding van de opslagkosten in nationale valuta
wordt op grond van bovengenoemde bepalingen voor
de maand april 2000 vastgesteld zoals aangegeven in de
bĳlage,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De specifieke wisselkoers voor de omrekening van de in artikel
8 van Verordening (EG) nr. 2038/1999 bedoelde vergoeding
van de opslagkosten in nationale valuta wordt voor de maand
april 2000 vastgesteld zoals aangegeven in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 6 mei 2000.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 april 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

252
349
159
195

van
van
van
van

25.9.1999, blz. 1.
24.12.1998, blz. 1.
1.7.1993, blz. 94.
28.7.1999, blz. 3.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 5 mei 2000 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de
vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand april 2000
Specifieke wisselkoers

1 EUR =

7,45054
335,187
8,26371
0,597513

Deense kroon
Griekse drachme
Zweedse kroon
Pond sterling
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VERORDENING (EG) Nr. 951/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
tot vaststelling van de jaarlĳkse intrestpercentages van toepassing in geval van het ontstaan van een
douaneschuld voor veredelingsproducten of onveredelde goederen (regeling actieve veredeling en
tĳdelĳke invoer) tĳdens het tweede semester 2000
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12
oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 955/
1999 van het Europees Parlement en de Raad (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie
van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen
ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad
tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1662/1999 (4),
inzonderheid op artikel 589, lid 4, onder a), en artikel 709,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Artikel 589, lid 4, onder a), van Verordening (EEG) nr.
2454/93 voorziet in de publicatie, door de Commissie,
van compenserende intresten in geval van ontstaan van
een douaneschuld voor veredelingsproducten of onveredelde goederen, ter compensatie van het ongerechtvaardigd financieel voordeel dat voortvloeit uit het uitstel
van de datum van ontstaan van de douaneschuld in
geval de goederen niet uit het douanegebied van de
Gemeenschap worden uitgevoerd.

(2)

De percentages van deze compenserende intresten voor
het tweede semester 2000 werden vastgesteld overeenkomstig de regels bepaald bĳ dezelfde verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De jaarlĳkse compenserende intrestpercentages bedoeld in
artikel 589, lid 4, onder a), en artikel 709, lid 3, onder a), van
Verordening (EEG) nr. 2454/93, toepasselĳk gedurende de
periode van 1 juli tot en met 31 december 2000, zĳn de
volgende:
België
Denemarken
Bondsrepubliek Duitsland
Griekenland
Spanje
Frankrĳk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Oostenrĳk
Portugal
Finland
Zweden
Verenigd Koninkrĳk

3,07
3,48
3,07
10,00
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,46
5,63.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 2000.
Voor de Commissie
Frederik BOLKESTEIN

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

302
119
253
197

van
van
van
van

19.10.1992, blz. 1.
7.5.1999, blz. 1.
11.10.1993, blz. 1.
29.7.1999, blz. 25.
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VERORDENING (EG) Nr. 952/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
met betrekking tot de openstelling van een permanente openbare inschrĳving voor verkoop op de
interne markt van 50 000 ton zachte tarwe die in het bezit is van het Belgische interventiebureau
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

(1)

In het licht van de huidige marktsituatie is het nuttig een
permanente openbare inschrĳving open te stellen voor
de verkoop op de interne markt van 50 000 ton zachte
tarwe die in het bezit is van het Belgische interventiebureau.

(2)

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

(3)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het Belgische interventiebureau stelt onder de in Verordening
(EEG) nr. 2131/93 vastgestelde voorwaarden een permanente

openbare inschrĳving open voor verkoop op de interne markt
van 50 000 ton in zĳn bezit zĳnde zachte tarwe.
Artikel 2
1.
De uiterste datum voor de indiening van de offertes voor
de eerste deelinschrĳving wordt vastgesteld op 15 mei 2000.
2.
Voor de laatste deelinschrĳving verstrĳkt de termĳn van
indiening op 29 mei 2000.
3.
De offertes moeten worden ingediend bĳ het Belgische
interventiebureau:
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Telex BIRB 24076/65567
Fax (0032-2) 230 25 33/280 03 07.
Artikel 3
Het Belgische interventiebureau doet de Commissie uiterlĳk op
de dinsdag van de week volgende op het verstrĳken van de
termĳn voor de indiening van de offertes mededeling van de
hoeveelheid en de gemiddelde prĳzen van de verschillende
verkochte partĳen.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
160 van 26.6.1999, blz. 18.
191 van 31.7.1993, blz. 76.
5 van 9.1.1999, blz. 64.
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VERORDENING (EG) Nr. 953/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 2079/1999, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente
openbare inschrĳving voor de uitvoer van rogge uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft,
tot 2 150 216 ton te verhogen
opgeslagen hoeveelheden. Daartoe moet bĳlage I bĳ
Verordening (EG) nr. 2079/1999 worden aangepast.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(4)

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1253/1999 (2), en met name op artikel 5,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

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

Overwegende hetgeen volgt:
In Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 39/1999 (4),
zĳn de procedures en de voorwaarden voor de verkoop
van granen door de interventiebureaus vastgesteld.

(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2079/1999 van de
Commissie (5), laatstelĳk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 713/2000 (6), is een permanente openbare inschrĳving opengesteld voor de uitvoer van 1 900 304 ton
rogge in het bezit van het Duitse interventiebureau.
Duitsland heeft de Commissie ervan in kennis gesteld
dat haar interventiebureau voornemens is de hoeveelheid
waarvoor de inschrĳving voor uitvoer wordt gehouden,
met 249 912 ton te verhogen. De totale hoeveelheid
waarop de permanente openbare inschrĳving voor de
uitvoer van rogge uit Duitse interventievoorraden
betrekking heeft, moet tot 2 150 216 ton worden
verhoogd.

(2)

Het is nodig, wegens de verhoging van de hoeveelheid
waarop de inschrĳving betrekking heeft, wĳzigingen aan
te brengen in de lĳst betreffende de gebieden en de

(3)

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2079/1999 wordt als volgt gewĳzigd:
1. Artikel 2 wordt gelezen:
„Artikel 2
1.
De inschrĳving heeft betrekking op een hoeveelheid
van ten hoogste 2 150 216 ton rogge voor uitvoer naar alle
derde landen, met uitzondering van Estland, Letland,
Litouwen, Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakĳe,
Hongarĳe, Roemenië, Bulgarĳe en Slovenië.
2.
De gebieden waar de 2 150 216 ton rogge is opgeslagen, zĳn vermeld in bĳlage I.”.
2. Bĳlage I wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
160 van 26.6.1999, blz. 18.
191 van 31.7.1993, blz. 76.
5 van 9.1.1999, blz. 64.
256 van 1.10.1999, blz. 39.
84 van 5.4.2000, blz. 13.
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BĲLAGE
„BĲLAGE I
(in ton)
Plaats van opslag

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/
Bremen/Nordrhein-Westfalen
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/
Saarland/Bayern
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

Hoeveelheid

288 402
9 418
1 349 710
502 686”

6.5.2000

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 109/9

VERORDENING (EG) Nr. 954/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
tot vaststelling van een verlagingscoëfficiënt voor de afgifte van restitutiecertificaten voor
goederen die niet onder bĳlage I van het Verdrag vallen, als bedoeld in artikel 6 B van Verordening
(EG) nr. 1222/94
bedragen overeenkomstig de van 24 tot en met 28 april
2000 ingediende aanvragen en dit alles op jaarbasis
wordt omgerekend, blĳkt dat de kans bestaat dat de
Commissie haar verbintenissen als bedoeld in artikel 6 B,
lid 8, van Verordening (EG) nr. 1222/94 niet zal kunnen
nakomen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6
december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor
bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen
goederen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2491/98 van de Commissie (2), en met name op artikel 8, lid 3,
eerste alinea,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1222/94 van de Commissie van
30 mei 1994 tot vaststelling van de gemeenschappelĳke
uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bĳ uitvoer en de criteria voor de vaststelling
van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder
bĳlage I van het Verdrag vallen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 701/2000 (4), en met name op artikel 6 B,
de leden 6 en 8,
Overwegende hetgeen volgt:
Het gecumuleerde bedrag van de aangevraagde restituties
overeenkomstig de reeds afgegeven certificaten beloopt
308 489 874 EUR. Als dit bedrag wordt opgeteld bĳ de

(1)

(2)

Daarom dient gedurende bovengenoemde week op de
middels een certificaat aangevraagde bedragen een coëfficiënt te worden toegepast die wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 B, leden 3 en 4,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op de bedragen van in de periode van 24 tot en met 28 april
2000 aangevraagde certificaten wordt een verlagingscoëfficiënt
van 0,83 toegepast.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 6 mei 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 2000.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

318 van 20.12.1993, blz. 18.
309 van 19.11.1998, blz. 28.
136 van 31.5.1994, blz. 5.
83 van 4.4.2000, blz. 6.
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VERORDENING (EG) Nr. 955/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1257/1999 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1040/1999 van de Commissie
van 20 mei 1999 betreffende een vrĳwaringsmaatregel ten
aanzien van de invoer van knoflook van oorsprong uit
China (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 51/
2000 (4), en met name op artikel 1, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Uit derde landen ingevoerde knoflook mag krachtens
Verordening (EEG) nr. 1859/93 van de Commissie (5),
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1662/94 (6), alleen na
overlegging van een invoercertificaat in het vrĳe verkeer
worden gebracht.

(2)

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1040/1999
is bepaald dat voor de in de periode van 1 juni 1999 tot
en met 31 mei 2000 ingediende aanvragen voor knoflook van oorsprong uit China slechts invoercertificaten
worden afgegeven tot een bepaalde maximumhoeveelheid per maand.

(3)

Gelet op de in artikel 1, lid 2, van voornoemde verordening vastgestelde criteria en de reeds afgegeven invoercertificaten, wordt, met de hoeveelheden die op 2 mei
2000 zĳn aangevraagd, de in de bĳlage bĳ genoemde
verordening voor mei 2000 vastgestelde maximumhoeveelheid overschreden. Derhalve moet worden bepaald
in hoeverre voor die aanvragen invoercertificaten
kunnen worden afgegeven. Na 2 mei en vóór 29 mei
2000 ingediende aanvragen om afgifte van certificaten
moeten bĳgevolg worden afgewezen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De aanvragen om invoercertificaten voor knoflook van GNcode 0703 20 00, van oorsprong uit China, die op 2 mei 2000
krachtens artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1859/93 zĳn
ingediend, worden, rekening houdende met de door de
Commissie op 3 mei 2000 ontvangen informatie, ingewilligd
voor 0,84388 % van de gevraagde hoeveelheid.
Voor bovengenoemd product worden de na 2 mei en vóór 29
mei 2000 ingediende aanvragen om invoercertificaten afgewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 6 mei 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

297 van 21.11.1996, blz. 1.
160 van 26.6.1999, blz. 80.
127 van 21.5.1999, blz. 10.
6 van 11.1.2000, blz. 18.
170 van 13.7.1993, blz. 10.
176 van 9.7.1994, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 956/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van langkorrelige volwitte rĳst in het kader
van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2176/1999
wezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelijk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2072/98 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2176/1999 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te
stellen. Bĳ deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toege-

(3)

De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige
marktsituatie leidt voor de betrokken rĳst tot vaststelling
van de maximumrestitutie bĳ uitvoer op het in artikel 1
vermelde bedrag.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van langkorrelige volwitte
rĳst van GN-code 1006 30 67 naar bepaalde derde landen in
het kader van de in Verordening (EG) nr. 2176/1999 bedoelde
inschrĳving wordt op grond van de van 28 april tot en met 4
mei 2000 ingediende offertes vastgesteld op 280,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 6 mei 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 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

329 van 30.12.1995, blz. 18.
265 van 30.9.1998, blz. 4.
267 van 15.10.1999, blz. 4.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 957/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rĳst naar
het eiland Réunion, in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2177/1999
(3)

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2072/98 (2), en met name op artikel 10, lid 1,

Bĳ deze vaststelling moet met name rekening worden
gehouden met de in de artikelen 2 en 3 van Verordening
(EEG) nr. 2692/89 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan iedere inschrĳver wiens offerte gelĳk is aan of
lager is dan de maximumsubsidie.

(4)

Bij Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de Commissie van 6
september 1989 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de
verzending van rĳst naar Réunion (3), gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1453/1999 (4), inzonderheid op artikel 9, lid 1,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2177/1999 van de
Commissie (5) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de subsidie voor de verzending van rĳst naar het eiland
Réunion opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2692/89, kan de Commissie volgens de procedure van
artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond
van de ingediende offertes, besluiten een maximumsubsidie vast te stellen.

Artikel 1
Op grond van de offertes die van 1 tot en met 4 mei 2000 zĳn
ingediend in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2177/
1999 bedoelde inschrĳving wordt een maximumsubsidie van
274,00 EUR/t vastgesteld voor de verzending van langkorrelige gedopte rĳst van GN-code 1006 20 98 naar het eiland
Réunion.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 6 mei 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 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

329
265
261
167
267

van
van
van
van
van

30.12.1995, blz. 18.
30.9.1998, blz. 4.
7.9.1989, blz. 8.
2.7.1999, blz. 19.
15.10.1999, blz. 7.
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VERORDENING (EG) Nr. 958/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rĳst in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2178/1999
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige
marktsituatie voor de betrokken rĳst leidt tot vaststelling
van de maximumrestitutie bĳ uitvoer op het in artikel 1
vermelde bedrag.

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2072/98 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2178/1999 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te
stellen. Bĳ deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rĳst naar bepaalde derde landen in Europa
in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2178/1999
bedoelde inschrĳving wordt op grond van de van 28 april tot
en met 4 mei 2000 ingediende offertes vastgesteld op
185,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 6 mei 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 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

329 van 30.12.1995, blz. 18.
265 van 30.9.1998, blz. 4.
267 van 15.10.1999, blz. 10.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 959/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rĳst in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2179/1999
wezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2072/98 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2179/1999 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te
stellen. Bĳ deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toege-

(3)

De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige
marktsituatie voor de betrokken rĳst leidt tot vaststelling
van de maximumrestitutie bĳ uitvoer op het in artikel 1
vermelde bedrag.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rĳst naar bepaalde derde landen in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 2179/1999 bedoelde
inschrĳving wordt op grond van de van 28 april tot en met 4
mei 2000 ingediende offertes vastgesteld op 150,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 6 mei 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 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

329 van 30.12.1995, blz. 18.
265 van 30.9.1998, blz. 4.
267 van 15.10.1999, blz. 13.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 960/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van rondkorrelige volwitte rĳst in het kader
van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2180/1999
wezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2072/98 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2180/1999 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te
stellen. Bĳ deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toege-

(3)

De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige
marktsituatie leidt voor de betrokken rĳst tot vaststelling
van de maximumrestitutie bĳ uitvoer op het in artikel 1
vermelde bedrag.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van rondkorrelige volwitte
rĳst naar bepaalde derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2180/1999 bedoelde inschrĳving wordt op grond
van de van 28 april tot en met 4 mei 2000 ingediende offertes
vastgesteld op 165,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 6 mei 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 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

329 van 30.12.1995, blz. 18.
265 van 30.9.1998, blz. 4.
267 van 15.10.1999, blz. 16.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 961/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
stemming is met de bepalingen van onderhavige verordening, tot 1 januari 2001 een beroep kan worden
gedaan, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid
6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van
12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair
douanewetboek (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 955/1999 van het Europees Parlement en de
Raad (4), om de rechthebbenden van verstrekte bindende
tariefinlichtingen voldoende tijd te geven om hun
handelspraktijken aan te passen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23
juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 254/2000 (2), en met name op
artikel 9,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de
gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen te
worden vastgesteld voor de indeling van de in de bijlage
bij de onderhavige verordening opgenomen goederen.
Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene
regels voor de interperetatie van de gecombineerde
nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van
toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of
gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de
gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij
specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld
voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in
het kader van het goederenverkeer.

(3)

Met toepassing van genoemde algemene regels, dienen
de in kolom 1 van de tabel omschreven goederen die
zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening te
worden ingedeeld onder de daarmee corresponderende
GN-codes die zijn vermeld in kolom 2, op grond van de
motiveringen die zijn opgenomen in kolom 3.

(4)

Het is wenselijk dat, onder voorbehoud van de in de
Gemeenschap van kracht zijnde maatregelen inzake
dubbele controle en communautair toezicht, vooraf en
achteraf, op de invoer van textielproducten in de
Gemeenschap, door de rechthebbende op een door de
douaneautoriteiten van de lidstaten verstrekte bindende
tariefinlichting betreffende de indeling van goederen in
de gecombineerde nomenclatuur, die niet in overeen-

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De goederen omschreven in kolom 1 van de in de bijlage
opgenomen tabel worden in de gecombineerde nomenclatuur
ingedeeld onder de corresponderende GN-codes vermeld in
kolom 2 van voornoemde tabel.
Artikel 2
Onder voorbehoud van de in de Gemeenschap van kracht
zijnde maatregelen inzake dubbele controle en communautair
toezicht, vooraf en achteraf, op de invoer van textielproducten
in de Gemeenschap, kan op de door de douaneautoriteiten van
de lidstaten verstrekte bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met de bepalingen van onderhavige verordening, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van
Verordening (EEG) nr. 2913/92, tot 1 januari 2001 een beroep
worden gedaan.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste 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, 5 mei 2000.
Voor de Commissie
Frederik BOLKESTEIN

Lid van de Commissie

(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
(2) PB L 28 van 3.2.2000, blz. 16.

(3) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.
(4) PB L 119 van 7.5.1999, blz. 1.
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BĲLAGE

Omschrĳving

Indeling
(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1. Blauw geverfd weefsel (60 % katoen en 40 %
polyester), met gelĳkzĳdige keperbinding, met
een gewicht van 300 g/m2, met een breedte
van ongeveer 150 cm. Het weefsel heeft langs
de beide kanten, op regelmatige afstand van
ongeveer 20 cm, een bleekgroene opdruk van
een bedrĳfslogo, van ongeveer 4 cm hoog en
ongeveer 2 cm breed en geplaatst op ongeveer
13 cm van de zelfkant.
(Zie foto's nr. 599 A + B) (*)

5211 32 00

2. Lichtblauw geverfd weefsel (100 % polyester)
met een breedte van ongeveer 150 cm,
vervaardigd van stapelvezels. Het weefsel heeft
een gele opdruk „DYED AND FINISHED IN
THE UNITED KINGDOM, A MEMBER OF THE
E.E.C.”, van ongeveer 0,4 cm hoog en geplaatst
op ongeveer 1,2 cm van de zelfkant.
(Zie foto's nr. 598 A + B) (*)

5512 19 90

3. Blauw geverfd weefsel (65 % polyester en 35 %
katoen), met gelĳkzĳdige keperbinding, met
een gewicht van 245 g/m2, met een breedte
van ongeveer 150 cm, vervaardigd van stapelvezels. Het weefsel heeft langs de beide kanten,
op regelmatige afstand van ongeveer 28 cm,
een zwarte opdruk van een bedrĳfslogo, van
ongeveer 1,5 cm hoog en ongeveer 3 cm
breed en geplaatst op ongeveer 4,5 cm van de
zelfkant aan de ene zĳde en op ongeveer 9 cm
aan de andere zĳde.
(Zie foto's nr. 601 A + B) (*)

5514 22 00

4. Zwart geverfd weefsel (65 % polyester en 35 %
viscose) met een gewicht van 320/340 g/m2,
met een breedte van ongeveer 150 cm,
vervaardigd van stapelvezels. Het weefsel heeft
een gele opdruk „… SHED IN THE UNITED
KINGDOM, A MEMBER OF THE E.E.C.”, van
ongeveer 0,4 cm hoog en geplaatst op ongeveer 0,5 cm van de zelfkant, langs een rand.
(Zie foto's nr. 597 A + B) (*)

5515 11 90

5. Zwart geverfd weefsel (65 % polyester en 35 %
viscose) met een gewicht van 320 g/m2, met
een breedte van ongeveer 150 cm, vervaardigd
van stapelvezels. Het weefsel heeft langs de
beide kanten, op regelmatige afstand van ongeveer 17 cm, een gele opdruk „DYED AND
FINISHED IN THE UNITED KINGDOM, A
MEMBER OF THE E.E.C.”, van ongeveer
0,4 cm hoog en geplaatst op ongeveer 0,5 cm
van de zelfkant.
(Zie foto's nr. 600 A + B) (*)

5515 11 90

(*) De foto's zijn louter illustratief.

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2.A op
afdeling XI, aanvullende aantekening 1, onder g),
op afdeling XI, aantekening 1 op hoofdstuk 54 en
de tekst van de GN-codes 5211 en 5211 32 00.
De opgedrukte vermelding verleent het product
niet de kenmerken van een bedrukt weefsel.

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur, aanvullende aantekening 1, onder g), op afdeling XI, aantekening 1
op hoofdstuk 54 en de tekst van de GN-codes
5512, 5512 19 en 5512 19 90.
De opgedrukte vermelding verleent het product
niet de kenmerken van een bedrukt weefsel.
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2.A op
afdeling XI, aanvullende aantekening 1, onder g),
op afdeling XI, aantekening 1 op hoofdstuk 54 en
de tekst van de GN-codes 5514 en 5514 22 00.
De opgedrukte vermelding verleent het product
niet de kenmerken van een bedrukt weefsel.

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2.A op
afdeling XI, aanvullende aantekening 1, onder g),
op afdeling XI, aantekening 1 op hoofdstuk 54 en
de tekst van de GN-codes 5515, 5515 11 en
5515 11 90.
De opgedrukte vermelding verleent het product
niet de kenmerken van een bedrukt weefsel.
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2.A op
afdeling XI, aanvullende aantekening 1, onder g),
op afdeling XI, aantekening 1 op hoofdstuk 54 en
de tekst van de GN-codes 5515, 5515 11 en
5515 11 90.
De opgedrukte vermelding verleent het product
niet de kenmerken van een bedrukt weefsel.
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VERORDENING (EG) Nr. 962/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 925/2000 houdende tĳdelĳke schorsing van de afgifte van
uitvoercertificaten voor bepaalde zuivelproducten en vaststelling van de mate waarin op nog niet
afgewikkelde aanvragen voor uitvoercertificaten kan worden ingegaan
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 174/1999 van de Commissie
van 26 januari 1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1255/1999 van de
Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de
sector melk en zuivelproducten (2), gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1596/1999 (3), en met name op artikel 10, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Verordening (EG) nr. 952/2000 van de Commissie (4) is de
afgifte van uitvoercertificaten tĳdelĳk geschorst. Met het oog op
de verschillen qua feestdagen in de Gemeenschap moet, ter
wille van een gelĳke behandeling van de handelaren in alle

lidstaten, de periode voor de indiening van de betrokken certificaten worden gepreciseerd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Lid 2 van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 925/2000 wordt
vervangen door:
„2.
Nog niet afgewikkelde certificaataanvragen die zĳn
ingediend van 1 tot en met 3 mei 2000 voor producten van
GN-code 0402 21, die op of na 8 mei 2000 hadden moeten
worden, worden niet ingewilligd, met uitzondering van de
in artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 174/1999
bedoelde certificaten.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 6 mei 2000.
Zĳ is van toepassing met ingang van 4 mei 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
20 van 27.1.1999, blz. 8.
188 van 21.7.1999, blz. 39.
107 van 4.5.2000, blz. 14.
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VERORDENING (EG) Nr. 963/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
tot wĳziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag
correctiebedrag, toepasselĳk op de restitutie voor granen,
te wĳzigen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1253/1999 (2), en met name op artikel 13,
lid 8,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het correctiebedrag, van toepassing op de restitutie voor
granen, werd vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 947/
2000 van de Commissie (3).

(2)

Gezien de cif-prĳzen en de cif-prĳzen op termĳn van
heden, daarbĳ rekening houdende met de verwachte
ontwikkeling van de markt, is het nodig het geldende

(3)

Het correctiebedrag moet volgens dezelfde procedure als
de restitutie worden vastgesteld. Het kan tussentĳds
worden gewĳzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het correctiebedrag, van toepassing op de vooraf vastgestelde
restituties voor de uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder a), b)
en c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten,
uitgezonderd mout, wordt gewĳzigd overeenkomstig de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 6 mei 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
(2) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 18.
(3) PB L 108 van 5.5.2000, blz. 30.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 5 mei 2000 tot wĳziging van het op de restitutie voor granen toe te
passen correctiebedrag
(in EUR/t)
Productcode

Bestemming (1)

Lopend
5

1e term.
6

2e term.
7

3e term.
8

4e term.
9

5e term.
10

6e term.
11

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000

—
01
—
03
02
01
—
01
—
01
—
01
—
—
—
01
01
01
01
01
—
—
01
01
—
01
01
—
01
—

—
0
—
0
0
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
0
—
–20,00
–20,00
0
—
–20,00
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–27,40
–25,60
–23,60
–21,80
–20,40
—
—
–68,50
–54,00
—
0
0
—
0
—

—
–1,00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–27,40
–25,60
–23,60
–21,80
–20,40
—
—
–68,50
–54,00
—
–1,50
–1,34
—
–1,37
—

—
–2,00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–27,40
–25,60
–23,60
–21,80
–20,40
—
—
–68,50
–54,00
—
–3,00
–2,68
—
–2,74
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800
(1) De
01
02
03

bestemmingen zĳn de volgende:
alle derde landen,
andere derde landen,
Mauritanië, Mali, Niger, Senegal, Burkina Faso, Gambia, Guinee-Bissau, Guinee, Kaapverdië, Sierra Leone, Liberia, Ivoorkust, Ghana, Togo, Tsjaad, Centraal-Afrikaanse
Republiek, Benin, Kameroen, Equatoriaal-Guinea, Sao Tomé en Principe, Gabon, Congo, Democratische Republiek Congo, Rwanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi,
Mozambique, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seychellen, Comoren, Madagaskar, Djibouti, Ethiopië, Eritrea en Mauritius.

NB: De zones zĳn die welke worden omschreven door de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie (PB L 214 van 30.7.1992,
blz. 20).
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VERORDENING (EG) Nr. 964/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 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. 869/2000 van de Commissie (5),
laatstelijk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 936/
2000 (6).

(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.
869/2000 vastgestelde invoerrechten moeten derhalve
worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlagen I en II bĳ Verordening (EG) nr. 869/2000 worden
vervangen door de bĳlagen I en II bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 6 mei 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181
160
161
315
104
108

van
van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
26.6.1999, blz. 18.
29.6.1996, blz. 125.
25.11.1998, blz. 7.
29.4.2000, blz. 3.
5.5.2000, blz. 14.
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BĲLAGE I

„BĲLAGE I

Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 genoemde producten

GN-code

1001 10 00

Omschrĳving

Harde tarwe: van hoge kwaliteit

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/t)

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

4,98

0,00

Harde tarwe: van gemiddelde kwaliteit (1)

14,98

4,98

1001 90 91

Zachte tarwe, zaaigoed

15,31

5,31

1001 90 99

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, bestemd voor zaaidoeleinden (3)

15,31

5,31

van gemiddelde kwaliteit

62,98

52,98

van lage kwaliteit

77,20

67,20

1002 00 00

Rogge

66,76

56,76

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

66,76

56,76

1003 00 90

Gerst, niet bestemd voor zaaidoeleinden (3)

66,76

56,76

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

79,84

69,84

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (3)

79,84

69,84

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

66,76

56,76

(1) Voor harde (durum)tarwe van gemiddelde kwaliteit die niet voldoet aan de in bĳlage I van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde minimumkwaliteit 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/t, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 EUR/t, 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/t, 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
(periode van 28 april 2000 tot en met 4 mei 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-Merenpremie (EUR/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

van gemiddelde
kwaliteit (*)

US barley 2

130,84

113,17

104,54

100,53

172,81 (**)

162,81 (**)

111,03 (**)

—

10,66

5,02

6,53

—

—

—

31,65

—

—

—

—

—

—

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

2. Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico — Rotterdam: 18,83 EUR/t; Grote Meren — Rotterdam: 27,79 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 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 20 maart 2000
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en
presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 95,

te bepalen, is het meest geschikt in de mate dat zĳ het
vrĳe handelsverkeer het minst belemmert.
(9)

Het is derhalve noodzakelĳk de lĳst vast te stellen van de
vermeldingen die in beginsel op de etiketten van alle
levensmiddelen moeten voorkomen.

(10)

Wegens het horizontale karakter van deze richtlĳn, is
het niet mogelĳk geweest in een eerste stadium onder de
verplichte vermeldingen alle vermeldingen op te nemen
die nog moeten worden toegevoegd aan de lĳst die in
beginsel van toepassing is op alle levensmiddelen, maar
in een volgend stadium moeten communautaire bepalingen worden vastgesteld ter aanvulling van de nu vastgestelde voorschriften.

(11)

De lidstaten dienen bĳ het ontbreken van specifieke
communautaire voorschriften de mogelĳkheid te
behouden naast de algemene bepalingen van deze
richtlĳn sommige nationale bepalingen vast te stellen;
deze bepalingen moeten niettemin worden onderworpen
aan een communautaire procedure.

(12)

Genoemde communautaire procedure dient de vorm te
krĳgen van een communautair besluit wanneer een
lidstaat een nieuwe wetgeving wenst vast te stellen.

(13)

Daarnaast dient de communautaire wetgever over de
mogelĳkheid te beschikken in uitzonderlĳke gevallen
van bepaalde vastgestelde algemene verplichtingen af te
wĳken.

(14)

Bĳ de voorschriften inzake de etikettering moet eveneens
worden verboden de koper te misleiden of aan de
levensmiddelen een geneeskrachtige werking toe te
schrĳven. Teneinde efficiënt te kunnen worden toegepast, moet dit verbod ook gelden voor de presentatie
van de levensmiddelen en de reclame die ervoor wordt
gemaakt.

(15)

Ter vergemakkelĳking van het handelsverkeer tussen de
lidstaten kan worden bepaald dat in het stadium vóór de
verkoop aan de eindverbruiker uitsluitend de vermeldingen over de elementen van wezenlĳk belang op de
buitenverpakking moeten voorkomen en dat bepaalde
verplichte vermeldingen die een voorverpakt levensmiddel dienen te vergezellen slechts op de daarop
betrekking hebbende handelsdocumenten worden opgenomen.

(16)

De lidstaten moeten naar gelang van de plaatselĳke en
praktische omstandigheden de voorschriften voor het
etiketteren van losverkochte levensmiddelen kunnen
blĳven vaststellen. De voorlichting van de consument
moet echter ook in dit geval worden gewaarborgd.

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

Richtlĳn 79/112/EEG van de Raad van 18 december
1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor
gemaakte reclame (3) is herhaaldelĳk en ingrĳpend gewĳzigd (4). Zĳ dient derhalve zowel om redenen van duidelĳkheid als om redenen van rationele ordening van de
tekst te worden gecodificeerd.

(2)

De verschillen tussen de wettelĳke en bestuursrechtelĳke
bepalingen van de lidstaten inzake de etikettering van
levensmiddelen kunnen het vrĳe verkeer van deze
producten belemmeren en tot ongelĳke mededingingsvoorwaarden leiden.

(3)

Het is derhalve noodzakelĳk deze wetgevingen onderling
aan te passen teneinde bĳ te dragen tot de goede
werking van de interne markt.

(4)

De onderhavige richtlĳn moet ertoe strekken communautaire voorschriften van algemene en horizontale aard
op te stellen die van toepassing zĳn op alle levensmiddelen die in de handel worden gebracht.

(5)

In tegenstelling daarmee moeten de voorschriften van
specifieke en verticale aard die uitsluitend betrekking
hebben op bepaalde levensmiddelen worden vastgesteld
in het kader van de bepalingen die voor deze producten
gelden.

(6)

Bĳ iedere vorm van reglementering op het gebied van de
etikettering van levensmiddelen dient in de eerste plaats
te worden uitgegaan van de noodzaak de consumenten
voor te lichten en te beschermen.

(7)

Dit vereiste impliceert dat de lidstaten met inachtneming
van de bepalingen van het Verdrag bepaalde eisen inzake
taalgebruik kunnen stellen.

(8)

Een gedetailleerde etikettering betreffende de precieze
aard en de karakteristieken van de producten, die de
verbruiker in staat stelt met kennis van zaken zĳn keuze

(1) PB C 258 van 10.9.1999, blz. 12.
(2) Advies van het Europees Parlement van 18 januari 2000 (nog niet
verschenen in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 13
maart 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
3
( ) PB L 33 van 8.2.1979, blz. 1. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 97/4/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 43
van 14.2.1997, blz. 21).
4) Zie bĳlage IV, deel B.
(
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(17)

Teneinde de procedure te vereenvoudigen en te bespoedigen moet de vaststelling van uitvoeringsmaatregelen
van technische aard aan de Commissie worden overgelaten.

(18)

De voor de uitvoering van deze richtlĳn vereiste maatregelen worden vastgesteld 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).

(19)

Deze richtlĳn doet geen afbreuk aan de verplichtingen
van de lidstaten wat de in bĳlage IV, deel B, vervatte
termĳnen voor omzetting in nationaal recht betreft,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Deze richtlĳn heeft betrekking op de etikettering van
levensmiddelen bestemd om als zodanig aan de eindverbruiker
te worden geleverd, alsmede op bepaalde aspecten van de
presentatie van deze levensmiddelen en van de daarvoor
gemaakte reclame.
2.
Deze richtlĳn is ook van toepassing op levensmiddelen
bestemd om aan restaurants, ziekenhuizen, kantines en andere
soortgelĳke instellingen, hierna „instellingen” genoemd, te
worden geleverd.
3.

In de zin van deze richtlĳn betekent:

a) „etikettering”: de vermeldingen, aanwĳzingen, fabrieks- of
handelsmerken, afbeeldingen of tekens die betrekking
hebben op een levensmiddel en voorkomen op enig verpakkingsmiddel, document, schriftstuk, etiket, band of label, dat
bĳ dit levensmiddel is gevoegd of daarop betrekking heeft;
b) „voorverpakt levensmiddel”: de verkoopeenheid, die
bestemd is als zodanig aan de eindverbruiker en instellingen
te worden aangeboden en bestaat uit een levensmiddel en
het verpakkingsmateriaal waarin dit, alvorens ten verkoop te
worden aangeboden, is verpakt, waarbĳ dit verpakkingsmateriaal het levensmiddel geheel of ten dele kan bedekken,
maar zodanig dat de inhoud niet kan worden veranderd
zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of
aangetast.
Artikel 2
1.

De etikettering en de wĳze waarop deze is uitgevoerd:

a) mogen de koper niet kunnen misleiden, onder meer:
i) ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel en
met name van de aard, identiteit, hoedanigheden,
samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, oorsprong of
herkomst, wĳze van vervaardiging of verkrĳging,
ii) door aan het levensmiddel effecten of eigenschappen toe
te schrĳven die het niet bezit,
iii) door hem te suggereren dat het levensmiddel bĳzondere
kenmerken vertoont, hoewel alle soortgelĳke levensmiddelen dezelfde kenmerken bezitten;
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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b) mogen, onder voorbehoud van de communautaire bepalingen ten aanzien van natuurlĳk mineraalwater en voor een
bĳzondere voeding bestemde levensmiddelen, aan levensmiddelen geen eigenschappen toeschrĳven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte van de mens,
of toespelingen maken op dergelĳke eigenschappen.
2.
Volgens de procedure van artikel 95 van het Verdrag stelt
de Raad een niet-limitatieve lĳst vast van de beweringen zoals
bedoeld in lid 1, waarvan het gebruik in elk geval moet worden
verboden of beperkt.
3.
De verbodsbepalingen of de beperkingen, bedoeld in de
leden 1 en 2, hebben eveneens betrekking op:
a) de wĳze van aanbieding van de levensmiddelen en met
name de vorm of het uiterlĳk van de levensmiddelen of de
verpakking, het gebruikte verpakkingsmateriaal, de wĳze
waarop zĳ worden gepresenteerd, alsmede de omgeving
waarin zĳ worden uitgestald;
b) de reclame.
Artikel 3
1.
Op de etikettering van levensmiddelen moeten, onder de
voorwaarden en onder voorbehoud van de afwĳkende bepalingen zoals bedoeld in de artikelen 4 tot en met 17, uitsluitend
de volgende gegevens worden vermeld:
1. de benaming waaronder het product wordt verkocht,
2. de lĳst van ingrediënten,
3. de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën
ingrediënten overeenkomstig artikel 7,
4. bĳ voorverpakte levensmiddelen: de nettohoeveelheid,
5. de datum van minimale houdbaarheid of, bĳ uit microbiologisch oogpunt zeer bederfelĳke levensmiddelen, de
uiterste consumptiedatum,
6. de bĳzondere bewaarvoorschriften en gebruiksvoorwaarden,
7. de naam of de handelsnaam en het adres van de fabrikant
of van de verpakker of van een in de Gemeenschap gevestigde verkoper.
De lidstaten mogen evenwel, voor wat de op hun grondgebied vervaardigde boter betreft, alleen de vermelding van
de fabrikant, van de verpakker of van de verkoper
verplicht stellen.
Onverminderd de in artikel 24 bedoelde mededelingen,
delen de lidstaten aan de Commissie en aan de andere
lidstaten alle op grond van de tweede alinea getroffen
maatregelen mede,
8. de plaats van oorsprong of herkomst indien het weglaten
daarvan de consument zou kunnen misleiden aangaande
de werkelĳke oorsprong of herkomst van het levensmiddel,
9. een gebruiksaanwĳzing, ingeval het levensmiddel zonder
gebruiksaanwĳzing niet behoorlĳk kan worden gebruikt,
10. voor dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan
1,2 %: het effectieve alcoholvolumegehalte.
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2.
In afwĳking van lid 1, mogen de lidstaten de nationale
voorschriften handhaven krachtens welke de fabricage of de
verpakkingsinrichting, voor wat hun nationale productie
betreft, verplicht moet worden aangeduid.
3.
Dit artikel laat nauwkeuriger of verdergaande bepalingen
op metrologisch gebied onverlet.
Artikel 4
1.
De communautaire voorschriften die alleen van toepassing zĳn op bepaalde levensmiddelen en niet op levensmiddelen in het algemeen kunnen, bĳ uitzondering en zonder dat
hierdoor de voorlichting van de koper in gevaar komt, van de
in artikel 3, lid 1, punten 2 en 5, bedoelde verplichtingen
afwĳken.
2.
In de communautaire voorschriften die alleen van toepassing zĳn op bepaalde levensmiddelen en niet op levensmiddelen in het algemeen, kan worden bepaald dat naast de in
artikel 3 genoemde vermeldingen nog andere vermeldingen
moeten worden opgenomen.
Bĳ het ontbreken van communautaire voorschriften kunnen de
lidstaten dergelĳke vermeldingen voorschrĳven overeenkomstig
de procedure van artikel 19.
3.
De in de leden 1 en 2 bedoelde communautaire voorschriften worden vastgesteld volgens de procedure van artikel
20, lid 2.
Artikel 5
1.
De verkoopbenaming van een levensmiddel is de benaming van dat levensmiddel vermeld in de hierop toepasselĳke
communautaire bepalingen.
a) Bĳ ontbreken van communautaire bepalingen is de
verkoopbenaming de benaming vermeld in de wettelĳke of
bestuursrechtelĳke bepalingen die van toepassing zĳn in de
lidstaat waar het levensmiddel aan de eindverbruiker of aan
instellingen wordt verkocht.
Bĳ ontbreken van dergelĳke bepalingen is de verkoopbenaming de benaming die gebruikelĳk is in de lidstaat waar het
levensmiddel aan de eindverbruiker of aan instellingen
wordt verkocht, dan wel een omschrĳving van het levensmiddel en, zo nodig, van de wĳze waarop dit kan worden
gebruikt, die zo duidelĳk is gesteld dat de koper daaruit de
ware aard van het product kan opmaken en het kan onderschreiden van producten waarmee het zou kunnen worden
verward.
b) Het gebruik in de lidstaat van verkoop van de verkoopbenaming waaronder het product in de lidstaat van vervaardiging op wettige wĳze wordt vervaardigd en verkocht, is
eveneens toegestaan.
Indien evenwel de toepassing van de overige bepalingen van
deze richtlĳn, met name de bepalingen van artikel 3, de
verbruiker in de lidstaat van verkoop niet in staat stelt de
ware aard van het product te kennen en het te onderscheiden van levensmiddelen waarmee het zou kunnen
worden verward, dient de verkoopbenaming vergezeld te
gaan van beschrĳvende vermeldingen die dicht bĳ de
verkoopbenaming staan.
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c) In uitzonderlĳke gevallen mag de verkoopbenaming van de
lidstaat van vervaardiging niet in de lidstaat van verkoop
worden gebruikt, wanneer het daarmee aangeduide levensmiddel in samenstelling of vervaardigingswĳze zo sterk
afwĳkt van het onder die naam bekende levensmiddel, dat
het onder b) bepaalde niet voldoende is om een juiste
voorlichting van de verbruiker in de lidstaat van verkoop te
waarborgen.
2.
Een fabrieks- of handelsmerk of een fantasienaam mag
niet in de plaats treden van de verkoopbenaming.
3.
De verkoopbenaming dient een aanwĳzing te omvatten
of vergezeld te zĳn van een aanwĳzing inzake de fysische
toestand waarin het levensmiddel zicht bevindt of de specifieke
behandeling die het heeft ondergaan (bĳvoorbeeld poeder,
gevriesdroogd, diepvries, concentraat, gerookt) indien het
weglaten van deze aanwĳzing bĳ de koper verwarring zou
kunnen doen ontstaan.
Een levensmiddel dat met ioniserende straling is behandeld,
moet één van onderstaande vermeldingen bevatten:
— in het Spaans:
„irradiado” of „tratado con radiación ionizante”,
— in het Deens:
„bestrålet/…” of „strålekonserveret” of „behandlet med ioniserende stråling” of „konserveret med ioniserende stråling”,
— in het Duits:
„bestrahlt” of „mit ionisierenden Strahlen behandelt”,
— in het Grieks:
„επεξεργασµένο µε ιονίζουσα ακτινοβολία” of „ακτινοβοληµένο”,
— in het Engels:
„irradiated” of „treated with ionising radiation”,
— in het Frans:
„traité par rayonnements ionisants” of „traité par ionisation”,
— in het Italiaans:
„irradiato” of „trattato con radiazioni ionizzanti”,
— in het Nederlands:
„doorstraald” of „door straling behandeld” of „met ioniserende straling behandeld”,
— in het Portugees:
„irradiado” of „tratado por irradiação” of „tratado por radiação ionizante”,
— in het Fins:
„säteilytetty” of „käsitelty ionisoivalla säteilyllä”,
— in het Zweeds:
„bestrålad” of „behandlad med joniserande strålning”.
Artikel 6
1.
De lĳst van ingrediënten dient te worden vermeld overeenkomstig het bepaalde in dit artikel en in de bĳlagen I, II en
III.
2.

De vermelding van de ingrediënten is niet vereist voor:

a) — verse groenten, aardappelen daaronder begrepen, en vers
fruit, die niet zĳn geschild, gesneden of een andere
soortgelĳke behandeling hebben ondergaan,
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— koolzuurhoudend water waarvan de hoedanigheid blĳkt
uit de benaming,
— gistingsazĳn indien deze uitsluitend afkomstig is van één
basisproduct en mits er geen ander ingrediënt aan is
toegevoegd;
b) — kaas,
— boter,
— gezuurde melk en gezuurde room,
voorzover geen andere ingrediënten zĳn toegevoegd dan
melkbestanddelen, enzymen en culturen van micro-organismen die noodzakelĳk zĳn voor de vervaardiging, of dan
zout dat noodzakelĳk is voor de bereiding van andere kaas
dan verse kaas of smeltkaas;
c) producten die uit één ingrediënt bestaan:
— wanneer de verkoopbenaming en de naam van het
ingrediënt identiek zĳn, of
— wanneer aan de hand van de verkoopbenaming de aard
van het ingrediënt duidelĳk kan worden vastgesteld.
3.
Voor dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2
volumeprocent stelt de Raad, op voorstel van de Commissie,
vóór 22 december 1982 de etiketteringsvoorschriften voor de
ingrediënten vast.
4. a) Onder ingrediënt wordt verstaan iedere stof, met inbegrip van additieven, die bĳ de vervaardiging of bereiding
van een levensmiddel wordt gebruikt en die in het eindproduct, eventueel in gewĳzigde vorm, nog aanwezig is.
b) Wanneer een ingrediënt van een levensmiddel op zĳn
beurt uit verschillende ingrediënten is bereid, worden
deze als ingrediënten van dit levensmiddel beschouwd.
c) Niet als ingrediënten worden beschouwd:
i) de bestanddelen van een ingrediënt die tĳdens de
bereiding tĳdelĳk daaraan worden onttrokken en er
vervolgens weer in worden verwerkt in een hoeveelheid die het aanvankelĳke gehalte niet overschrĳdt;
ii) additieven:
— waarvan de aanwezigheid in een levensmiddel
uitsluitend berust op het feit dat zĳ verwerkt
waren in ééen of meer ingrediënten van dit
product, mits zĳ in het eindproduct geen technologische functie meer vervullen,
— die worden gebruikt als technologische hulpstoffen:
iii) de stoffen die in strikt noodzakelĳke doses als oplosmiddelen of dragers van additieven en geur- of
smaakstoffen worden gebruikt.
d) Volgens de procedure van artikel 20, lid 2, kan in
bepaalde gevallen worden beslist of aan de onder c), ii)
en iii), bedoelde voorwaarden is voldaan.
5.
De lĳst van ingrediënten bestaat uit de opsomming van
alle ingrediënten van het levensmiddel in dalende volgorde van
gewicht waarin zĳ bĳ de bereiding van het levensmiddel
worden gebruikt. Zĳ wordt voorafgegaan door een passende
vermelding die het woord „ingrediënten” bevat.
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Evenwel:
— toegevoegd water en vluchtige ingrediënten worden op de
lĳst vermeld naar gelang van hun aanwezigheid in gewicht
in het eindproduct. De hoeveelheid water die als ingrediënt
aan een levensmiddel is toegevoegd, wordt vastgesteld door
van de totale hoeveelheid eindproduct de totale hoeveelheid
aan andere gebruikte ingrediënten af te trekken. Deze
hoeveelheid behoeft niet te worden meegerekend indien zĳ
in gewicht niet meer bedraagt dan 5 % van het eindproduct;
— ingrediënten die in geconcentreerde of gedehydrateerde
vorm worden gebruikt en tĳdens de vervaardiging weer in
hun oorspronkelĳke toestand worden gebracht, mogen op
de lĳst worden opgenomen volgens hun gewicht vóór
concentratie of dehydratatie;
— ten aanzien van geconcentreerde of gedehydrateerde levensmiddelen, waaraan water moet worden toegevoegd, kan de
opsomming geschieden in de volgorde van de hoeveelheden in het gereconstitueerde product, mits de lĳst van
ingrediënten vergezeld gaat van een vermelding in de trant
van „ ingrediënten van het weer in oorspronkelĳke staat
gebrachte product” of „ingrediënten van het voor
consumptie gerede product”;
— bĳ mengsels van vruchten of groenten waarin geen enkele
vrucht of groente aanmerkelĳk in gewicht overheerst,
kunnen deze ingrediënten in een andere volgorde worden
vermeld, mits de lĳst van genoemde ingrediënten vergezeld
gaat van een vermelding in de trant van „in wisselende
verhouding”;
— bĳ mengsels van specerĳen of kruiden waarin geen van
deze producten aanmerkelĳk in gewicht overheerst, kunnen
deze ingrediënten in een andere volgorde worden vermeld,
mits de lĳst van genoemde ingrediënten vergezeld gaat van
een vermelding in de trant van „in wisselende verhouding”.
6.
Ingrediënten worden aangeduid met hun specifieke naam,
in voorkomend geval overeenkomstig artikel 5.
Evenwel:
— ingrediënten die behoren tot één van de categorieën van
bĳlage I en die bestanddelen zĳn van een ander levensmiddel, mogen enkel met de naam van deze categorie
worden vermeld.
De lĳst van categorieën in bĳlage I kan volgens de procedure van artikel 20, lid 2, worden gewĳzigd.
De in bĳlage I opgenomen benaming „zetmeel” moet echter
altĳd worden aangevuld met een aanduiding van de specifieke plantaardige oorsprong, als dat ingrediënt gluten kan
bevatten;
— ingrediënten die behoren tot één van de categorieën van
bĳlage II, moeten worden aangeduid met de naam van die
categorie, gevolgd door hun specifieke naam of EGnummer; ingeval een ingrediënt tot meer dan één categorie
behoort, wordt de categorie vermeld die past bĳ de voornaamste functie in het betrokken levensmiddel.
Wĳzigingen in deze bĳlage op grond van vooruitgang in de
wetenschappelĳke en technische kennis worden volgens de
procedure van artikel 20, lid 2, vastgesteld.
De in bĳlage II opgenomen benaming „gemodificeerd
zetmeel” moet echter altĳd worden aangevuld met een
aanduiding van de specifieke plantaardige oorsprong,
wanneer dat ingrediënt gluten kan bevatten;
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— aroma's worden aangeduid overeenkomstig bĳlage III;
— specifieke communautaire voorschriften inzake de vermelding van de behandeling van een ingrediënt met ioniserende stralen worden in een later stadium overeenkomstig
artikel 95 van het Verdrag vastgesteld.
7.
In de communautaire voorschriften en, zo deze niet
bestaan, in de nationale voorschriften, kan voor sommige
levensmiddelen worden bepaald dat hun verkoopbenaming
vergezeld moet gaan van de vermedling van één of meer
bepaalde ingrediënten.
De procedure van artikel 19 is van toepassing op de eventuele
nationale voorschriften.
De in dit lid bedoelde communautaire voorschriften worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 20, lid 2.
8.
Een samengesteld ingrediënt mag, indien het een eigen
benaming heeft die wettelĳk erkend of algemeen bekend is, in
de gevallen bedoeld in lid 4, onder b), naar zĳn totale gewichtspercentage in de lĳst van ingrediënten worden opgenomen,
mits direct daarachter de ingrediënten van dat ingrediënt
worden vermeld.
De lĳst van de bestanddelen behoeft echter niet te worden
opgegeven voor:
a) samengestelde ingrediënten die voor minder dan 25 % in
het eindproduct aanwezig zĳn; behoudens lid 4, onder c),
geldt deze bepaling echter niet voor de additieven;
b) samengestelde ingrediënten die een levensmiddel vormen
waarvoor de lĳst van ingrediënten door de communautaire
voorschriften niet wordt vereist.
9.
In afwĳking van lid 5 behoeft water niet te worden
vermeld:
a) indien het tĳdens de bereiding alleen wordt gebruikt om een
ingrediënt dat in geconcentreerde gedehydrateerde vorm is
gebruikt, weer in oorspronkelĳke staat te brengen,
b) bĳ een opgietvloeistof die gewoonlĳk niet wordt geconsumeerd.
Artikel 7
1.
De hoeveelheid van een ingrediënt of categorie ingrediënten die bĳ de vervaardiging of bereiding van een levensmiddel is gebruikt, wordt overeenkomstig dit artikel vermeld.
2.

Deze vermelding is verplicht:

a) wanneer het desbetreffende ingrediënt of de desbetreffende
categorie ingrediënten voorkomt in de verkoopbenaming of
door de verbruiker gewoonlĳk met de verkoopbenaming
wordt geassocieerd, of
b) wanneer het desbetreffende ingrediënt of de desbetreffende
categorie ingrediënten opvallend in woord of beeld of als
grafische voorstelling op de etikettering is aangegeven, of
c) wanneer het desbetreffende ingrediënt of de desbetreffende
categorie ingrediënten van wezenlĳk belang is om een
levensmiddel te karakteriseren en het te onderscheiden van
de producten waarmee het wegens zĳn benaming of aanblik
zou kunnen worden verward, of

L 109/33

d) in de volgens de procedure van artikel 20, lid 2, bepaalde
gevallen.
3.

Lid 2 is niet van toepassing:

a) op een ingrediënt of categorie ingrediënten:
— waarvan het netto-uitlekgewicht is aangegeven overeenkomstig artikel 8, lid 4,
— waarvan de hoeveelheid reeds krachtens de communautaire voorschriften op het etiket moet worden vermeld,
— dat/die in kleine doses ter verhoging van het aroma
wordt toegevoegd, of
— dat/die weliswaar voorkomt in de verkoopbenaming,
maar niet van dien aard is dat het/zĳ de keuze van de
verbruiker in het land van verkoop bepaalt omdat de
variërende hoeveelheid niet van wezenlĳk belang is om
het levensmiddel te karakteriseren of het niet van soortgelĳke levensmiddelen onderscheidt. In twĳfelgevallen
wordt volgens de procedure van artikel 20, lid 2, beslist
of aan de in dit streepje vermelde voorwaarden is
voldaan;
b) wanneer specifieke communautaire voorschriften de
hoeveelheid van het ingrediënt of van de categorie ingrediënten nauwkeurig bepalen, zonder voor te schrĳven dat
deze op het etiket moeten worden vermeld;
c) in de gevallen bedoeld in artikel 6, lid 5, vierde en vĳfde
streepje;
d) in de volgens de procedure van artikel 20, lid 2, bepaalde
gevallen.
4.
De te vermelden hoeveelheid, uitgedrukt in procenten,
stemt overeen met de hoeveelheid van het ingrediënt of de
ingrediënten op het ogenblik waarop zĳ werden gebruikt. Voor
bepaalde levensmiddelen kunnen communautaire voorschriften
evenwel voorzien in afwĳkingen van dit principe. Deze voorschriften worden vastgesteld volgens de procedure van artikel
20, lid 2.
5.
De in lid 1 bedoelde vermelding moet voorkomen in de
verkoopbenaming van het levensmiddel of in de onmiddellĳke
nabĳheid daarvan, dan wel in de lĳst van de ingrediënten in
samenhang met het betrokken ingrediënt of de betrokken categorie ingrediënten.
6.
Dit artikel is van toepassing onverminderd de communautaire voorschriften inzake voedingswaarde-etikettering van
levensmiddelen.
Artikel 8
1.
De nettohoeveelheid van voorverpakte levensmiddelen
wordt uitgedrukt:
— in volume-eenheden bĳ vloeibare producten,
— in massa-eenheden bĳ andere producten,
waarbĳ naar gelang het geval gebruik wordt gemaakt van liters,
centiliters, milliliters, respectievelĳk kilogrammen of grammen.
In de communautaire voorschriften en, zo deze niet bestaan, in
de nationale voorschriften die van toepassing zĳn op bepaalde
levensmiddelen, kan van deze regel worden afgeweken.
De procedure van artikel 19 is van toepassing op de eventuele
nationale voorschriften.
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2. a) Wanneer een bepaalde soort hoeveelheid (bĳvoorbeeld:
nominale hoeveelheid, minimumhoeveelheid, gemiddelde
hoeveelheid) moet worden vermeld volgens de communautaire voorschriften en, zo deze niet bestaan, volgens
de nationale voorschriften, is deze hoeveelheid de nettohoeveelheid in de zin van deze richtlĳn.
Onverminderd de in artikel 24 bedoelde kennisgeving,
delen de lidstaten aan de Commissie en aan de andere
lidstaten alle op grond van dit punt getroffen maatregelen mee.
b) In de communautaire voorschriften en, zo deze niet
bestaan, in de nationale voorschriften, kan voor bepaalde
levensmiddelen die zĳn ingedeeld in categorieën naar
hoeveelheid, worden bepaald dat andere hoeveelheidsaanduidingen moeten worden vermeld.
De procedure van artikel 19 is van toepassing op de
eventuele nationale voorschriften.
c) Wanneer een voorverpakking bestaat uit twee of meer
afzonderlĳke voorverpakkingen die dezelfde hoeveelheid
van hetzelfde product bevatten, wordt de nettohoeveelheid vermeld door het aangeven van de nettohoeveelheid
van elke afzonderlĳke verpakking en het totale aantal
daarvan. Deze vermeldingen zĳn evenwel niet verplicht
wanneer het totale aantal afzonderlĳke verpakkingen
duidelĳk kan worden gezien en van buitenaf gemakkelĳk
kan worden geteld en wanneer ten minste een aanduiding van de in elke afzonderlĳke verpakking aanwezige
nettohoeveelheid van buitenaf duidelĳk kan worden
gezien.
d) Wanneer een voorverpakking bestaat uit twee of meer
afzonderlĳke verpakkingen die niet als verkoopeenheden
worden beschouwd, wordt de nettohoeveelheid vermeld
door het aangeven van de totale nettohoeveelheid en het
totale aantal afzonderlĳke verpakkingen. In de communautaire bepalingen en, zo deze niet bestaan, in de nationale bepalingen, kan voor bepaalde levensmiddelen de
verplichte vermelding van het totale aantal afzonderlĳke
verpakkingen achterwege blĳven.
Onverminderd de in artikel 24 bedoelde kennisgeving,
delen de lidstaten aan de Commissie en aan de andere
lidstaten alle op grond van dit punt getroffen maatregelen mee.
3.
Bĳ levensmiddelen die in de regel per stuk worden
verkocht kunnen de lidstaten van de verplichte vermelding van
de nettohoeveelheid afzien mits het aantal stuks duidelĳk kan
worden gezien en van buitenaf gemakkelĳk kan worden geteld,
of, zo dit niet het geval is, in de etikettering is vermeld.
Onverminderd de in artikel 24 bedoelde kennisgeving, delen de
lidstaten aan de Commissie en aan de andere lidstaten alle op
grond van dit lid getroffen maatregelen mee.
4.
Wanneer een vast levensmiddel wordt aangeboden in een
opgietvloeistof, dient ook het netto-uitlekgewicht van dat
levensmiddel in de etikettering te worden vermeld.
In de zin van dit lid verstaat men onder „opgietvloeistof” de
volgende producten en mengsels daarvan, ook wanneer zĳ
bevroren of diepgevroren zĳn, voorzover de vloeistof slechts
van ondergeschikt belang is ten opzichte van de essentiële
bestanddelen van deze bereiding en derhalve niet doorslaggevend is voor de aankoop: water, waterige oplossingen van
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zouten, pekel, waterige oplossingen van voedingszuren, azĳn,
waterige oplossingen van suiker, waterige oplossingen van
andere zoetstoffen, sap van vruchten of groenten voor wat
groenten of fruit betreft.
Deze opsomming kan worden aangevuld volgens de procedure
van artikel 20, lid 2.
Methoden voor de controle op het netto-uitlekgewicht worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 20, lid 2.
5.
De vermelding van de nettohoeveelheid is niet verplicht
voor levensmiddelen:
a) die aanzienlĳk aan volume of gewicht verliezen en die per
stuk worden verkocht dan wel in aanwezigheid van de
koper worden gewogen;
b) met een nettohoeveelheid van minder dan 5 gram of 5
milliliter; deze bepaling is evenwel niet van toepassing op
specerĳen en kruiden.
De communautaire voorschriften en, zo deze niet bestaan, de
nationale voorschriften die van toepassing zĳn op bepaalde
levensmiddelen kunnen bĳ wĳze van uitzondering en zonder
dat hierdoor de voorlichting van de koper in gevaar mag
komen, drempels van meer dan 5 gram of 5 milliliter vaststellen.
Onverminderd de in artikel 24 bedoelde kennisgeving, delen de
lidstaten aan de Commissie en aan de andere lidstaten alle op
grond van dit lid getroffen maatregelen mee.
6.
De in lid 1, tweede alinea, lid 2, onder b) en d), en in lid
5, tweede alinea, bedoelde communautaire voorschriften
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 20, lid 2.
Artikel 9
1.
De datum van minimale houdbaarheid van een levensmiddel is de datum tot waarop dit zĳn specifieke eigenschappen behoudt, mits het op passende wĳze wordt bewaard.
Deze datum wordt vermeld overeenkomstig de leden 2 tot en
met 5.
2.

Deze datum wordt voorafgegaan door de vermelding:

— „Ten minste houdbaar tot …” wanneer in de datumaanduiding de dag is vermeld,
— „Ten minste houdbaar tot einde …” in de andere gevallen.
3.

De in lid 2 bedoelde vermeldingen gaan vergezeld van:

— hetzĳ de datum zelf,
— hetzĳ de vermelding van de plaats in de etikettering waar
deze voorkomt.
Zo nodig worden hieraan de bewaarvoorschriften toegevoegd,
aan de hand waarvan de aangegeven houdbaarheid kan worden
gewaarborgd.
4.
De datum dient ongecodeerd te worden aangegeven door
vermelding van achtereenvolgens de dag, de maand en het jaar.
Echter kan voor levensmiddelen:
— met een houdbaarheid van minder dan drie maanden,
worden volstaan met de vermelding van de dag en de
maand,
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— met een houdbaarheid van ten minste drie en ten hoogste
achttien maanden worden volstaan met de vermelding van
de maand en het jaar,

— in het Fins: „viimeinen käyttöajankohta”,
— in het Zweeds: „sista förbrukningsdag”.

— met een houdbaarheid van meer dan achttien maanden
worden volstaan met de vermelding van het jaar.

Deze woorden gaan vergezeld van:

De voorschriften voor de aanduiding van de datum kunnen
volgens de procedure van artikel 20, lid 2, worden gepreciseerd.
5.
Onder voorbehoud van de communautaire bepalingen
waarbĳ andere datumaanduidingen worden voorgeschreven, is
de vermelding van de datum van houdbaarheid niet vereist bĳ:
— verse groenten, aardappelen daaronder begrepen, en vers
fruit, die niet zĳn geschild of gesneden, of soortgelĳke
bewerkingen hebben ondergaan. Deze ontheffing geldt niet
voor gekiemde zaden en soortgelĳke producten zoals
scheuten van peulvruchten,
— wĳn, likeurwĳn, mousserende wĳn, gearomatiseerde wĳn
en soortgelĳke uit andere vruchten dan druiven verkregen
producten, alsmede uit druiven of druivenmost vervaardigde dranken van de GN-codes 2206 00 91, 2206 00 93
en 2206 00 99.
— dranken met een alcoholgehalte van 10 of meer volumeprocenten,

— hetzĳ de datum zelf,
— hetzĳ een verwĳzing naar de plaats waar de datum op de
etikettering is aangegeven.
Deze gegevens moeten worden gevolgd door een beschrĳving
van de bewaarvoorschriften.
3.
De datum dient ongecodeerd te worden aangegeven door
vermelding van achtereenvolgens de dag, de maand en eventueel het jaar.
4.
In sommige gevallen mag volgens de procedure van
artikel 20, lid 2, worden bepaald of aan de voorwaarden van
lid 1 is voldaan.
Artikel 11
1.
De gebruiksaanwĳzing van een levensmiddel moet zo zĳn
aangeduid dat het levensmiddel op de juiste wĳze kan worden
gebruikt.

— alcoholvrĳe frisdranken, vruchtensappen, vruchtennectars
en alcoholhoudende dranken in aparte recipiënten van
meer dan 5 l, bestemd voor levering aan instellingen,

2.
In de communautaire voorschriften en, zo deze niet
bestaan, in de nationale voorschriften kan voor bepaalde
levensmiddelen worden bepaald hoe de gebruiksaanwĳzing
moet worden aangeduid.

— broodbakkerĳ- of banketbakkerĳproducten die naar hun
aard bestemd zĳn om binnen 24 uur na de bereiding te
worden geconsumeerd,

De procedure van artikel 19 is van toepassing op de eventuele
nationale voorschriften.

— azĳn,

De in dit lid bedoelde communautaire voorschriften worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 20, lid 2.

— keukenzout,
— suikers in vaste vorm,
— suikergoedproducten bĳna uitsluitend bestaande uit gearomatiseerde en/of gekleurde suiker(s),
— kauwgom en soortegelĳke producten om te kauwen,
— afzonderlĳke porties consumptie-ĳs.
Artikel 10
1.
Bĳ levensmiddelen die uit microbiologisch oogpunt zeer
bederfelĳk zĳn en derhalve na korte tĳd een onmiddellĳk
gevaar voor de menselĳke gezondheid kunnen opleveren,
wordt de datum von minimale houdbaarheid vervangen door
de uiterste consumptiedatum.
2.

De datum wordt voorafgegaan door de woorden;

— in het Spaans: „fecha de caducidad”,
— in het Deens: „sidste anvendelsesdato”,
— in het Duits: „verbrauchen bis”,
— in het Grieks: „ανάλωση µέχρι”,
— in het Engels: „use by”,
— in het Frans: „à consommer jusqu'au”,
— in het Italiaans: „da consumare entro”,
— in het Nederlands: „te gebruiken tot”,
— in het Portugees: „da consumir até”,

Artikel 12
De wĳze van vermelding van het alcoholvolumegehalte wordt
voor de producten van de posten 22.04 en 22.05 van het
gemeenschappelĳk douanetarief vastgesteld bĳ de specifieke
communautaire bepalingen die daarop van toepassing zĳn.
Voor de overige dranken met een alcoholvolumegehalte van
meer dan 1,2 % wordt deze wĳze van vermelding vastgesteld
volgens de procedure van artikel 20, lid 2.
Artikel 13
1. a) Wanneer de levensmiddelen zĳn voorverpakt, staan de in
artikel 3 en artikel 4, lid 2, bedoelde vermeldingen op de
voorverpakking of op een daaraan gehecht etiket.
b) In afwĳking van het onder a) bepaalde en onverminderd
de communautaire voorschriften inzake nominale
hoeveelheden is het toegestaan dat, wanneer de voorverpakte levensmiddelen:
— bestemd zĳn voor de eindverbruiker, doch worden
verhandeld in een stadium vóór de verkoop aan de
eindverbruiker en indien dit stadium niet de verkoop
aan een instelling is,
— bestemd zĳn om aan instellingen te worden geleverd
om daar te worden toebereid, verwerkt, verdeeld of
versneden,
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de in artikel 3 en artikel 4, lid 2, voorgeschreven vermeldingen slechts op de op die levensmiddelen betrekking
hebbende handelsdocumenten voorkomen, wanneer kan
worden gegarandeerd dat deze documenten met alle
etiketteringsgegevens de levensmiddelen waarop zĳ
betrekking hebben vergezellen, dan wel tegelĳkertĳd met
of vóór de levering worden verzonden.
c) In de onder b) bedoelde gevallen worden de in artikel 3,
lid 1, punten 1, 5 en 7, genoemde vermeldingen,
aslmede, in voorkomend geval, de in artikel 10
genoemde vermelding, ook aangebracht op de buitenste
verpakking waarin de levensmiddelen in de handel
worden aangeboden.
2.
De in artikel 3 en artikel 4, lid 2, bedoelde vermeldingen
worden begrĳpelĳk geformuleerd op een duidelĳk zichtbare
plaats en in duidelĳk leesbare en onuitwisbare letters aangebracht.
Zĳ mogen in geen geval door andere aanduidingen of afbeeldingen zĳn verborgen, bedekt of gescheiden.
3.
De in artikel 3, lid 1, punten 1, 4, 5 en 10, bedoelde
vermeldingen moeten in hetzelfde gezichtsveld staan.
Deze verplichting kan worden uitgebreid tot de in artikel 4, lid
2, bedoelde vermeldingen.
4.
Bĳ glazen flessen die bestemd zĳn om opnieuw te
worden gebruikt, die op onuitwisbare wĳze zĳn gemerkt en
waarop bĳgevolg geen etiket, band of label is aangebracht en
bĳ verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste vlak
kleiner is dan 10 cm2 zĳn slechts de in artikel 3, lid 1, punten
1, 4 en 5, genoemde vermeldingen verplicht.
Lid 3 is in dit geval niet van toepassing.
5.
Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrĳk kunnen in
afwĳkingen van artikel 3, lid 1, en van lid 3 van het onderhavige artikel voorzien voor melk- en zuivelproducten die zĳn
verpakt in glazen flessen die bestemd zĳn om opnieuw te
worden gebruikt.
Zĳ delen de Commissie alle op grond van de eerste alinea
getroffen maatregelen mede.
Artikel 14
Voor levensmiddelen die niet voorverpakt ten verkoop aan de
eindverbruiker of instellingen worden aangeboden of voor
levensmiddelen die op de plaats van verkoop op verzoek van
de koper worden verpakt of met het oog op de onmiddellĳke
verkoop worden voorverpakt, bepalen de lidstaten de wĳze
waarop de in artikel 3 en in artikel 4, lid 2, bedoelde vermeldingen worden aangebracht.
Zĳ kunnen bepalen dat deze vermeldingen of enkele daarvan
niet verplicht zĳn, mits de voorlichting van de koper gewaarborgd blĳft.
Artikel 15
Deze richtlĳn laat de bepalingen van de nationale wetgevingen
onverlet krachtens welke, zo geen communautaire voorschriften bestaan, op minder strenge wĳze de etikettering wordt
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geregeld voor bepaalde levensmiddelen die in fantasieverpakkingen, zoals figuurtjes of souvenirartikelen worden aangeboden.
Artikel 16
1.
De lidstaten dragen er zorg voor op hun grondgebied de
handel in levensmiddelen te verbieden waarop de in artikel 3
en in artikel 4, lid 2, bedoelde vermeldingen niet zĳn aangebracht in een voor de verbruiker gemakkelĳk te begrĳpen taal,
behalve indien de voorlichting van de verbruiker daadwerkelĳk
voor één of meer etiketteringsvermeldingen gewaarborgd is
door andere, volgens de procedure van artikel 20 vastgestelde
maatregelen.
2.
De lidstaat waar het product wordt verkocht, kan, met
inachtneming van de bepalingen van het Verdrag, eisen dat op
zĳn grondgebied voor deze vermeldingen op de etikettering ten
minste gebruik wordt gemaakt van één of meer talen die hĳ uit
de officiële talen van de Gemeenschap kiest.
3.
De leden 1 en 2 vormen geen beletsel voor het
aanbrengen van vermeldingen in meer dan één taal.
Artikel 17
De lidstaten onthouden zich ervan op andere dan de in de
artikelen 3 tot en met 13 bepaalde wĳze vast te stellen hoe de
in artikel 3 en in artikel 4, lid 2, bedoelde vermeldingen
moeten worden aangebracht.
Artikel 18
1.
De lidstaten mogen de handel in levensmiddelen die
voldoen aan de voorschriften van deze richtlĳn, niet verbieden
door de toepassing van niet-geharmoniseerde nationale bepalingen inzake etikettering en presentatie van bepaalde levensmiddelen of van levensmiddelen in het algemeen.
2.
Lid 1 is niet van toepassing op de niet-geharmoniseerde
nationale bepalingen welke gerechtvaardigd zĳn uit hoofde van:
— de bescherming van de volksgezondheid,
— het tegengaan van misleiding, mits deze bepalingen niet van
dien aard zĳn dat daarmee de toepassing van de in deze
richtlĳn vervatte definities en voorschriften wordt belemmerd,
— de bescherming van de industriële en commerciële
eigendom, de aanduidingen van herkomst en oorsprong,
alsmede het tegengaan van oneerlĳke concurrentie.
Artikel 19
In de gevallen waarin naar dit artikel wordt verwezen, is de
volgende procedure van toepassing wanneer een lidstaat het
nodig acht een nieuwe wetgeving vast te stellen.
Hĳ deelt de beoogde maatregelen met de motivering daarvan
aan de Commissie en aan de andere lidstaten mee. De
Commissie pleegt overleg met de lidstaten in het Permanent
Comité voor levensmiddelen, ingesteld bĳ Besluit 69/414/EEG
van de Raad (1), wanneer zĳ dit overleg nuttig acht of wanneer
een lidstaat daarom verzoekt.
De lidstaat kan de beoogde maatregelen pas drie maanden na
deze mededeling treffen, tenzĳ bĳ een andersluidend advies van
de Commissie heeft ontvangen.
(1) PB L 291 van 29.11.1969, blz. 9.
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In het laatste geval leidt de Commissie, voor het einde van
bovenbedoelde termĳn, de procedure van artikel 20, lid 2, in
teneinde te doen beslissen of de beoogde maatregelen, zo nodig
na passende wĳzigingen, kunnen worden uitgevoerd.
Artikel 20
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door het Permanent
Comité voor levensmiddelen, hierna „comité” te noemen.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen zĳn de artikelen 5
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termĳn wordt vastgesteld op drie maanden.
3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.
Artikel 21

Indien blĳkt dat overgangsmaatregelen noodzakelĳk zĳn om de
toepassing van deze richtlĳn te vergemakkelĳken, worden zĳ
volgens de procedure van artikel 20, lid 2, vastgesteld.
Artikel 22
Deze richtlĳn laat de communautaire voorschriften inzake de
etikettering en de presentatie van bepaalde levensmiddelen, die
op 22 december 1978 reeds waren uitgevaardigd, onverlet.
De wĳzigingen die nodig zĳn voor de aanpassing van deze
voorschriften aan de in deze richtlĳn opgenomen bepalingen
worden vastgesteld volgens de procedure die op elk van de
betrokken voorschriften van toepassing is.
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Artikel 24

De lidstaten dragen er zorg voor dat aan de Commissie de tekst
wordt meegedeeld van de belangrĳkste bepalingen van nationaal recht die zĳ op het door deze richtlĳn bestreken gebied
aannemen.
Artikel 25
Deze richtlĳn is eveneens van toepassing op de Franse overzeese departementen.
Artikel 26
1.
Richtlĳn 79/112/EEG, zoals gewĳzigd bĳ de in bĳlage IV,
deel A, genoemde richtlĳnen, wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten wat de in bĳlage IV,
deel B, genoemde termĳnen voor de omzetting van de richtlĳnen in nationaal recht betreft.
2.
Verwĳzingen naar de ingetrokken richtlĳn gelden als
verwĳzingen naar de onderhavige richtlĳn en worden gelezen
volgens de in bĳlage V opgenomen concordantietabel.
Artikel 27
Deze richtlĳn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Artikel 28
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 20 maart 2000.

Artikel 23

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

Deze richtlĳn is niet van toepassing op producten die bestemd
zĳn om uit de Gemeenschap te worden uitgevoerd.

De voorzitster

De voorzitter

N. FONTAINE

J. GAMA
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BĲLAGE I
CATEGORIEËN INGREDIËNTEN WAARVOOR IN PLAATS VAN DE SPECIFIEKE NAAM DE CATEGORIE
MAG WORDEN VERMELD
Definitie

Vermelding

Andere geraffineerde oliën dan olĳfolie

„Olie”, nader omschreven met:
— hetzĳ de aanduiding „plantaardig” of „dierlĳk”, naar gelang van het
geval,
— hetzĳ de aanduiding van de specifieke plantaardige of dierlĳke
oorsprong.
De aanduiding „gehard” moet worden toegevoegd aan de vermelding
van een geharde olie.

Geraffineerde vetten

„Vet”, nader omschreven met:
— hetzĳ de aanduiding „plantaardig” of „dierlĳk”, naar gelang van het
geval,
— hetzĳ de aanduiding van de specifieke plantaardige of dierlĳke
oorsprong.
De aanduiding „gehard” moet worden toegevoegd aan de vermelding
van een gehard vet.

Mengsels van meel van twee of meer graansoorten

„Meel”, gevolgd door de vermelding van de graansoorten waarvan het
afkomstig is, in dalende volgorde van hun gewichtspercentage.

Natief zetmeel en langs fysische weg of met enzymen gemodificeerd
zetmeel

„Zetmeel”

Alle soorten vis wanneer die vis een ingrediënt vormt van een ander
levensmiddel, tenzĳ de naam en de presentatie van dit levensmiddel
duiden op een speciaal soort vis

„Vis”

Alle soorten kaas wanneer de kaas of het mengsel van kaassoorten een
ingrediënt vormt van een ander levensmiddel, tenzĳ de naam en de
presentatie van dit levensmiddel duiden op een speciale kaassoort

„Kaas”

Alle specerĳen die niet meer dan 2 % van het gewicht van het levensmiddel uitmaken

„Specerĳen” of „mengsel van specerĳen”

Alle kruiden of delen daarvan die niet meer dan 2 % van het gewicht
van het levensmiddel uitmaken

„Kruiden” of „mengsel van kruiden”

Alle soorten gompreparaten die voor de bereiding van gom als basis
voor kauwgom worden gebruikt

„Gom”

Alle soorten paneermeel

„Paneermeel”

Alle categorieën sacharose

„Suiker”

Watervrĳe dextrose en dextrosemonohydraat

„Dextrose”

Glucosestroop en gedehydreerde glucosestroop

„Glucosestroop”

Alle melkeiwitten (caseïne, caseïnaten en eiwitten van wei) en mengsels
daarvan

„Melkeiwitten”

Cacaopersboter, cacaowringboter of geraffineerde cacaoboter

„Cacaoboter”

Alle geconfĳte vruchten die niet meer dan 10 % van het gewicht van het
levensmiddel uitmaken

„Geconfĳte vruchten”

Mengsels van groenten die niet meer dan 10 % van het gewicht van het
levensmiddel uitmaken

„Groenten”

Alle soorten wĳn, zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1493/
1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke
ordening van de wĳnmarkten (1).

„Wĳn”

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
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BĲLAGE II
CATEGORIEËN INGREDIËNTEN DIE MET DE NAAM VAN DE CATEGORIE, GEVOLGD DOOR HUN
SPECIFIEKE BENAMING OF HET EG-NUMMER MOETEN WORDEN VERMELD

Kleurstof

Gemodificeerd zetmeel (1)

Conserveermiddel

Zoetstof

Antioxidant

Rĳsmiddel

Emulgator

Antischuimmiddel

Verdikkingsmiddel

Glansmiddel

Geleermiddel

Smeltzout (2)

Stabilisator

Meelverbeteraar

Smaakversterker

Verstevigingsmiddel

Voedingszuur

Bevochtigingsmiddel

Zuurteregelaar

Vulstof

Antiklontermiddel

Drĳfgas

(1) De specifieke benaming of het EG-nummer behoeft niet te worden vermeld.
(2) Alleen voor smeltkaas en producten op basis van smeltkaas.

BĲLAGE III
AANDUIDING VAN AROMA'S IN DE LĲST VAN INGREDIËNTEN
1. Aroma's worden aangeduid met hetzĳ de term „aroma('s)” hetzĳ een meer specifieke aanduiding of een beschrĳving
van het aroma.
2. De term „natuurlĳk” of elke andere uitdrukking die in wezen dezelfde betekenis heeft, mag alleen worden gebruikt voor
aroma's waarvan de aromatiserende component uitsluitend aromatiserende stoffen bevat als omschreven in artikel 1,
lid 2, onder b), punt i), van Richtlĳn 88/388/EEG van de Raad van 22 juni 1988 betreffende de onderliggende
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake aroma's voor gebruik in levensmiddelen en de uitgangsmaterialen
voor de bereiding van die aroma's (1) inzake aroma's en/of aromatiserende bereidingen zoals bedoeld in artikel 1, lid 2,
onder c), van voornoemde richtlĳn.
3. Indien de verkoopbenaming van het aroma een verwĳzing bevat naar de dierlĳke of plantaardige oorsprong of aard
van de gebruikte stoffen, mag de term „natuurlĳk” of elke andere uitdrukking die in wezen dezelfde betekenis heeft
alleen worden gebruikt wanneer de aromatiserende component werd geïsoleerd door fysische dan wel enzymatische of
microbiologische procédés of door traditionele levensmiddelenbereidingswĳzen, uitsluitend of vrĳwel uitsluitend
uitgaande van het betrokken levensmiddel of het betrokken uitgangsmateriaal voor de bereiding van aroma's.
(1) PB L 184 van 15.7.1988, blz. 61. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 91/71/EEG van de Commissie (PB L
42 van 15.2.1991, blz. 25).
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BĲLAGE IV
DEEL A
INGETROKKEN RICHTLIJN MET HAAR OPEENVOLGENDE WIJZIGINGEN
(bedoeld in artikel 26)
Richtlĳn 79/112/EEG van de Raad (PB L 33 van 8.2.1979, blz. 1)
Richtlĳn 85/7/EEG van de Raad (PB L 2 van 3.1.1985, blz. 22) enkel artikel 1, punt 9
Richtlĳn 86/197/EEG van de Raad (PB L 144 van 29.5.1986, blz. 38)
Richtlĳn 89/395/EEG van de Raad (PB L 186 van 30.6.1989, blz. 17)
Richtlĳn 91/72/EEG van de Commissie (PB L 42 van 15.2.1991, blz. 27)
Richtlĳn 93/102/EG van de Commissie (PB L 291 van 25.11.1993, blz. 14)
Richtlĳn 95/42/EG van de Commissie (PB L 182 van 2.8.1995, blz. 20)
Richtlĳn 97/4/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 43 van 14.2.1997, blz. 21)

DEEL B
LIJST VAN DE VOOR DE OMZETTING IN NATIONAAL RECHT VASTGESTELDE TERMIJNEN
(bedoeld in artikel 26)

Richtlĳn

79/112/EEG
85/7/EEG
86/197/EEG
89/395/EEG
91/72/EEG
93/102/EG
95/42/EG
97/4/EG

Uiterste datum voor omzetting

30 december 1994

Toelating van handel van producten
in overeenstemming met huidige
richtlĳn

Verbod op handel van producten
niet in overeenstemming met
huidige richtlĳn

22 december 1980

22 december 1982

1 mei 1988
20 december 1990
30 juni 1992
1 januari 1995

1 mei 1989
20 juni 1992
1 januari 1994
30 juni 1996

14 augustus 1998

14 februari 2000
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BĲLAGE V

CONCORDANTIETABEL

Richtlĳn 79/112/EEG

Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3, lid 1, punt 1
Artikel 3, lid 1, punt 2
Artikel 3, lid 1, punt 2 bis
Artikel 3, lid 1, punt 3
Artikel 3, lid 1, punt 4
Artikel 3, lid 1, punt 5
Artikel 3, lid 1, punt 6
Artikel 3, lid 1, punt 7
Artikel 3, lid 1, punt 8
Artikel 3, lid 1, punt 9
Artikel 3, leden 2 en 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6, leden 1, 2 en 3
Artikel 6, lid 4, punten a) en b)
Artikel 6, lid 4, punt c), onder i)
Artikel 6, lid 4, punt c), onder ii), eerste streepje
Artikel 6, lid 4, punt c), onder ii), tweede streepje
Artikel 6, lid 4, punt d)
Artikel 6, lid 5, punt a)
Artikel 6, lid 5, punt b)
Artikel 6, lid 6
Artikel 6, lid 7, eerste alinea,
Artikel 6, lid 7, tweede alinea, eerste en tweede streepje
Artikel 6, lid 8
Artikel 7
Artikel 8, leden 1 tot en met 5
Artikel 8, lid 6
Artikel 8, lid 7
Artikel 9, leden 1 tot en met 4
Artikel 9, lid 5
Artikel 9, lid 6
Artikel 9 bis
Artikel 10
Artikel 10 bis
Artikel 11, leden 1 en 2
Artikel 11, lid 3, punt a)
Artikel 11, lid 3, punt b)
Artikel 11, lid 4
Artikel 11, lid 5
Artikel 11, lid 6
Artikel 11, lid 7
Artikelen 12 en 13
Artikel 13 bis
Artikelen 14 en 15
Artikel 16, punt 1
Artikel 16, punt 2
Artikel 17, eerste alinea
Artikel 17, tweede, derde, vierde en vĳfde alinea

Onderhavige richtlĳn

Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3, lid 1, punt 1
Artikel 3, lid 1, punt 2
Artikel 3, lid 1, punt 3
Artikel 3, lid 1, punt 4
Artikel 3, lid 1, punt 5
Artikel 3, lid 1, punt 6
Artikel 3, lid 1, punt 7
Artikel 3, lid 1, punt 8
Artikel 3, lid 1, punt 9
Artikel 3, lid 1, punt 10
Artikel 3, leden 2 en 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6, leden 1, 2 en 3
Artikel 6, lid 4, punten a) en b)
Artikel 6, lid 4, punt c), onder i)
Artikel 6, lid 4, punt c), onder ii)
Artikel 6, lid 4, punt c), onder iii)
Artikel 6, lid 4, punt d)
Artikel 6, lid 5
Artikel 6, lid 6
Artikel 6, lid 7
Artikel 6, lid 8, eerste alinea
Artikel 6, lid 8, tweede alinea, punten a) en b)
Artikel 6, lid 9
Artikel 7
Artikel 8, leden 1 tot en met 5
—
Artikel 8, lid 6
Artikel 9, leden 1 tot en met 4
—
Artikel 9, lid 5
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13, leden 1 en 2
Artikel 13, lid 3
—
Artikel 13, lid 4
—
Artikel 13, lid 5, eerste alinea
Artikel 13, lid 5, tweede alinea
Artikelen 14 en 15
Artikel 16
Artikelen 17 en 18
—
Artikel 19
Artikel 20, lid 1
Artikel 20, lid 2
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Richtlĳn 79/112/EEG

Artikel 18
Artikelen 19, 20 en 21
Artikel 22, leden 1, 2 en 3
Artikel 22, lid 4
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
—
—
—
Bĳlage I
Bĳlage II
Bĳlage III
—
—

Onderhavige richtlĳn

—
Artikelen 21, 22 en 23
—
Artikel 24
—
Artikel 25
—
—
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Bĳlage I
Bĳlage II
Bĳlage III
Bĳlage IV
Bĳlage V
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 871/2000 van de Commissie van 28 april 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong
uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 104 van 29 april 2000)
Op bladzijde 9, bijlage, kolom „Réunion”, voor Harde tarwe (1001 10 00)
in plaats van: „12,00”,
te lezen:

„16,00”.
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