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VERORDENING (EG) Nr. 2863/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 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 29 december 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 december 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 28 december 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor
de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

052
204
624
999
052
628
999
052
204
999
052
204
388
999
052
204
999

98,9
76,2
92,0
89,0
104,3
146,6
125,4
86,6
47,0
66,8
46,6
43,7
32,2
40,8
50,1
83,7
66,9

052
624
999
052
220
600
999
400
404
720
999
064
400
999

71,6
105,6
88,6
70,6
62,5
66,7
66,6
83,2
89,4
108,3
93,6
71,4
84,5
78,0

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 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. 2864/2000 VAN DE COMMISSIE
van 27 december 2000
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 2809/2000 houdende toepassingsbepalingen wat de
producten van de graansector betreft, van de Verordeningen (EG) nr. 2290/2000, (EG) nr. 2433/
2000, (EG) nr. 2434/2000 en (EG) nr. 2435/2000 waarbĳ bepaalde concessies in de vorm van
communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit respectievelĳk Bulgarĳe, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek en Roemenië zĳn vastgesteld, en
houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 1218/96
nr. 2110/2000 (4), wordt vastgesteld op een relatief
hoog niveau.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2851/2000 van de Raad van 22
december 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de
vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde
landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zĳn
opgenomen in de Europaovereenkomst met de Republiek
Polen (1), en met name op artikel 1, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
Overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr.
2851/2000 heeft de Europese Gemeenschap zich ertoe
verbonden om vanaf 1 juli 2000 voor elk verkoopseizoen een tariefcontingent voor invoer tegen nulrecht van
400 000 ton zachte tarwe (volgnummer 09.4831 ) van
oorsprong uit de Republiek Polen vast te stellen. Voor
het verkoopseizoen 2000/2001 wordt dit contingent
beperkt tot 200 000 ton, welke hoeveelheid tussen 1
januari en 30 juni 2001 moet worden ingevoerd.
(2)
Met het oog op een geordende, niet-speculatieve invoer
van de onder dit tariefcontingent vallende graanproducten moet worden bepaald dat voor de bedoelde
invoertransacties een invoercertificaat moet worden
overgelegd. Deze certificaten worden op verzoek van de
belanghebbenden, binnen de vastgestelde hoeveelheden,
afgegeven na afloop van een bedenktĳd en, in voorkomend geval, na vaststelling van een op de aangevraagde
hoeveelheden toe te passen verminderingscoëfficiënt.
(3)
Met het oog op een goed beheer van dit contingent
moet worden bepaald welke termĳnen gelden voor de
indiening van de certificaataanvragen en, in afwĳking
van de artikelen 8 en 19 van Verordening (EG) nr.
1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000
houdende gemeenschappelĳke uitvoeringsbepalingen
inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (2), welke elementen
deze aanvragen en certificaten moeten bevatten.
(4)
Het is dienstig om, met het oog op de leveringsvoorwaarden, te bepalen dat de geldigheidsduur van de
invoercertificaten ingaat op de dag van afgifte en
verstrĳkt aan het einde van de maand volgende op de
maand van afgifte.
(5)
Voor een doeltreffend beheer van dit contingent is het
noodzakelĳk dat enerzĳds de invoercertificaten niet
overdraagbaar zĳn en anderzĳds de zekerheid voor de
invoercertificaten, in afwĳking van het bepaalde in
artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1162/95 van de
Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
(1) PB L 332 van 28.12.2000, blz. 7.
(2) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.
(3) PB L 117 van 24.5.1995, blz. 2.

(6)

Om dezelfde redenen is het belangrĳk te zorgen voor
een snelle onderlinge communicatie tussen de
Commissie en de lidstaten met betrekking tot de aangevraagde en de ingevoerde hoeveelheden.

(7)

Verordening (EG) nr. 2809/2000 van de Commissie (5),
waarbĳ toepassingsbepalingen worden vastgesteld voor
de invoer in het kader van de tariefcontingenten voor
producten van oorsprong uit de Tsjechische Republiek,
de Slowaakse Republiek en Roemenië, voorziet in dergelĳke bepalingen. Die verordening dient dus te worden
aangepast zodat zĳ ook geldt voor het voor de Republiek Polen geopende contingent.

(8)

Verordening (EG) nr. 1218/96 van de Commissie (6),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2511/
2000 (7), bevat de uitvoeringsbepalingen voor de invoer
van bepaalde granen uit de Republiek Polen in het kader
van de bĳ Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad (8),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2435/98 (9),
geopende contingenten. Deze bepalingen zĳn niet langer
nodig. Verordening (EG) nr. 1218/96 dient derhalve te
worden ingetrokken.

(9)

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
Verordening (EG) nr. 2809/2000 wordt als volgt gewĳzigd:
1. De titel wordt vervangen door:
„Verordening (EG) nr. 2809/2000 van de Commissie van 20
december 2000 houdende toepassingsbepalingen, wat de
producten van de graansector betreft, van de Verordeningen
(EG) nr. 2290/2000, (EG) nr. 2433/2000, (EG) nr. 2434/
2000, (EG) nr. 2435/2000 en (EG) nr. 2851/2000 waarbĳ
bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten van
oorsprong uit respectievelĳk Bulgarĳe, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Roemenië en Polen zĳn vastgesteld, en houdende intrekking van Verordening (EG) nr.
1218/96”.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

250
326
161
289
328
303

van
van
van
van
van
van

5.10.2000, blz. 23.
22.12.2000, blz. 16.
29.6.1996, blz. 51.
16.11.2000, blz. 18.
30.12.1995, blz. 31.
13.11.1998, blz. 1.
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2. Artikel 2 wordt vervangen door:
„Artikel 2
Bĳ invoer van de in bĳlage I bĳ deze verordening vermelde producten van oorsprong uit de Tsjechische
Republiek, de Slowaakse Republiek, Roemenië of Polen waarvoor een volledige of gedeeltelĳke vrĳstelling van het invoerrecht geldt binnen de grenzen van de in bĳlage I vermelde hoeveelheden en
verminderingspercentages of -bedragen, moet een overeenkomstig het bepaalde in de onderhavige
verordening afgegeven invoercertificaat worden overgelegd.”.
3. Artikel 10 wordt vervangen door:
„Artikel 10
Verordening (EG) nr. 1218/96 wordt ingetrokken.”.
4. Bĳlage I wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 januari 2001.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 december 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
„BĲLAGE I
(MBN: meest begunstigde natie)
Jaarlĳkse
hoeveelheid van
1.7.2000 tot en
met 30.6.2001
(ton)

Jaarlĳkse
verhoging vanaf
1.7.2001
(ton)

GN-code

Volgnummer
van het
contingent

ex 1003 00 90

09.4617

Gerst, voor de productie van mout

20 % van
MBN

34 250

0

1101 00

09.4618

Tarwemeel

20 % van
MBN

16 875

0

1107 10 99

09.4619

Niet gebrande mout, niet van tarwe

Vrĳstelling

45 250

0

ex 1003 00 90

09.4617

Gerst, voor de productie van mout

20 % van
MBN

17 000

0

1101 00

09.4618

Tarwemeel

20 % van
MBN

16 875

0

1107 10 99

09.4619

Niet gebrande mout, niet van tarwe

Vrĳstelling

18 125

0

Roemenië

1001 90 91
1001 90 99

09.4759

Zachte tarwe

Vrĳstelling

25 000

2 500

Polen

1001 90

09.4831

Zachte tarwe

Vrĳstelling

200 000 (1) (2)

40 000

Land van oorsprong

Tsjechische Republiek

Slowaakse Republiek

Omschrĳving

(1) De basishoeveelheid voor de jaarlĳkse verhoging bedraagt 400 000 ton.
(2) De hoeveelheid van 200 000 ton is van toepassing vanaf 1 januari tot en met 30 juni 2001.”

Invoerrecht
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VERORDENING (EG) Nr. 2865/2000 VAN DE COMMISSIE
van 27 december 2000
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 1899/97 houdende vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering, in de sectoren slachtpluimvee en eieren, van de regeling waarin is voorzien bĳ de
Verordeningen (EG) nr. 3066/95, (EG) nr. 1727/2000, (EG) nr. 2290/2000, (EG) nr. 2433/2000, (EG)
nr. 2434/2000 en (EG) nr. 2435/2000 van de Raad, en houdende intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 2699/93 en (EG) nr. 1559/94
een driemaandelĳkse regeling met invoercertificaten en
de methode die is gebaseerd op het beginsel „die het
eerst komt, het eerst maalt” overeenkomstig het
bepaalde in de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater
van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de
Commissie (8), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2787/2000 (9), dient de marktdeelnemers de mogelĳkheid te worden geboden de certificaten te annuleren
en dienen de betrokken zekerheden te worden vrĳgegeven.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2851/2000 van de Raad van 22
december 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de
vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde
landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsregeling, van bepaalde landbouwconcessies die zĳn opgenomen in de Europaovereenkomst met de Republiek Polen en
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3066/95 (1), en met
name op artikel 1, lid 4,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector eieren (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1516/96 van de Commissie (3), en met name op
artikel 22,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector slachtpluimvee (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2916/95 van de Commissie (5) en met
name op artikel 22,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Verordening (EG) nr. 1899/97 van de Commissie van
29 september 1997 houdende vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sectoren slachtpluimvee
en eieren, van de regeling waarin is voorzien bĳ de
Verordeningen (EG) nr. 1727/2000, (EG) nr. 3066/95,
(EG) nr. 2290/2000, (EG) nr. 2433/2000, (EG) nr. 2434/
2000 en (EG) nr. 2435/2000 van de Raad, en houdende
intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2699/93 en
(EG) nr. 1559/94 (6), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 2704/2000 (7), zĳn de bepalingen vastgesteld
voor de uitvoering in de sectoren slachtpluimvee en
eiren, van de regeling waarin in de Europaovereenkomsten is voorzien. Deze verordening moet worden gewĳzigd overeenkomstig de bepalingen inzake slachtpluimvee en eiproducten die voor Polen zĳn vastgesteld
bĳ Verordening (EG) nr. 2851/2000.

(1)

Om zoveel mogelĳk te voorkomen dat zich in een overgangsperiode problemen in het handelsverkeer voordoen
door het naast elkaar bestaan van de twee verschillende
beheersmethoden voor bepaalde tariefcontingenten in de
sector slachtpluimvee, namelĳk het beheer op basis van

(2)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L
L

332
282
189
282
305
267
311

van
van
van
van
van
van
van

28.12.2000, blz. 7.
1.11.1975, blz. 49.
30.7.1996, blz. 99.
1.11.1975, blz. 77.
19.12.1995, blz. 49.
30.9.1997, blz. 67.
12.12.2000, blz. 27.

(3)

De uiterste datum voor het indienen van de annuleringsaanvragen moet zo worden vastgesteld dat de marktdeelnemers over een redelĳke indieningstermĳn beschikken.

(4)

Deze verordening dient met ingang van 1 januari 2000
te worden toegepast naast Verordening (EG) nr. 2851/
2000.

(5)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1899/97 wordt als volgt gewĳzigd:
1. De titel wordt vervangen door:
„Verordening (EG) nr. 1899/97 van de Commissie van 29
september 1997 houdende vaststelling van bepalingen voor
de uitvoering, in de sectoren slachtpluimvee en eieren, van
de regeling waarin in het kader van de Europaovereenkomsten met de landen van Midden- en Oost-Europa is voorzien
bĳ de Verordeningen (EG) nr. 1727/2000, (EG) nr. 2290/
2000, (EG) nr. 2433/2000, (EG) nr. 2434/2000, (EG) nr.
2435/2000 en (EG) nr. 2851/2000 van de Raad, en
houdende intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2699/
93 en (EG) nr. 1599/94.”.
2. Artikel 1, eerste alinea, wordt vervangen door:
„Voor elke invoer in de Gemeenschap, in het kader van de
bĳ de Verordeningen (EG) nr. 1727/2000, (EG) nr. 2290/
2000, (EG) nr. 2433/2000, (EG) nr. 2434/2000, (EG) nr.
2435/2000 en (EG) nr. 2851/2000 vastgestelde regeling,
van de in bĳlage I bĳ onderhavige verordening genoemde
producten, moet een invoercertificaat worden overgelegd.”.
(8) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.
(9) PB L 330 van 27.12.2000, blz. 1.
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3. De tekst van artikel 2 wordt vervangen door:
„Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde hoeveelheden worden als volgt over
de in bĳlage I genoemde tĳdvakken verdeeld:
— 25 % in het kwartaal van 1 juli tot en met 30 september,
— 25 % in het kwartaal van 1 oktober tot en met 31
december,
— 25 % in het kwartaal van 1 januari tot en met 31 maart,
— 25 % in het kwartaal van 1 april tot en met 30 juni.”.
4. Deel B van bĳlage I wordt vervangen door de bĳlage bĳ
deze verordening.

L 333/7
Artikel 3

1.
Voor certificaten die op grond van Verordening (EG) nr.
1899/97 zĳn afgegeven voor de groepen 12, 14, 15 en 16
zoals bedoeld in deel B van bĳlage I bĳ Verordening (EG) nr.
1899/97 in de versie van vóór de inwerkingtreding van de
onderhavige verordening, en die zĳn aangevraagd tussen 1 en
10 juli 2000 of tussen 1 en 10 oktober 2000, kan de houder
vóór 31 maart 2001 verzoeken het certificaat te annuleren en
de zekerheid vrĳ te geven.
2.
De lidstaten delen de Commissie vóór het einde van de
volgende maand mee voor welk volume in de betrokken
maand certificaten zĳn geannuleerd voor elk van bovengenoemde groepen, met vermelding van het kwartaal waarvoor
de aanvragen waren gedaan.
Artikel 4

Artikel 2
De beschikbare hoeveelheden voor de aanvragen die zĳn ingediend voor het kwartaal van 1 januari tot en met 31 maart
2001, worden vastgesteld in bĳlage II bĳ deze verordening.

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 december 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BĲLAGE I
„B. Producten van oorsprong uit Polen
Toe te passen douanerecht: 20 % van het MBN-recht

Volgnummer

Nummer van de
groep

09.4816

17

0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30

09.4825

18

0408 91 80
0408 99 80

GN-code

Jaarlijkse hoeveelheid
van 1.7.2000 tot en met
30.6.2001
(in ton)

Jaarlijkse verhoging
vanaf 1.7.2001
(in ton)

1 875

—

375 (*)

—

(*) In equivalent van gedroogd heel ei (100 kg vloeibaar of bevroren ei = 25,7 kg gedroogd heel ei).”

BĲLAGE II
(in ton)
Groep

Totale beschikbare hoeveelheid
voor het kwartaal
van 1 januari t/m 31 maart 2001

10

1 782,30

11

436,55

17

1 406,25

18

281,25

25

4 761,13

26

237,99

27

2 062,50

34

2 343,75

35

187,50

36

937,50

40

525,00

29.12.2000

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 333/9

VERORDENING (EG) Nr. 2866/2000 VAN DE COMMISSIE
van 27 december 2000
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 1898/97 houdende vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regelingen waarin is voorzien bĳ de Verordeningen
(EG) nr. 1727/2000 en (EG) nr. 3066/95 van de Raad, en houdende intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2698/93 en (EG) nr. 1590/94 en tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 2332/2000
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in oktober 2000 worden ingediend
op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten
met de Republiek Polen, de Republiek Hongarĳe, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarĳe en Roemenië
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Polen, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3066/95 (5),
en met name op artikel 1, lid 4,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 1898/97 van de Commissie (6)
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2072/
2000 (7), zĳn de uitvoeringsbepalingen in de sector
varkensvlees vastgesteld voor de regling in het kader van
de Europaovereenkomsten. Die verordening moet
worden gewĳzigd om rekening te houden met de bepalingen inzake varkensvleesproducten die zĳn opgenomen in de Verordeningen (EG) nr. 2290/2000, (EG)
nr. 2433/2000, (EG) nr. 2434/2000, (EG) nr. 2435/
2000 en (EG) nr. 2851/2000.

(2)

Ten aanzien van de terugbetaling van het recht dat is
geheven bĳ invoer met op of na 1 juli 200 gebruikte
certificaten, voor producten die zĳn vermeld in bĳlage I,
delen C, D en E, van Verordening (EG) nr. 1898/97, in
de versie van vóór de inwerkingtreding van deze verordening, gelden de artikelen 878 tot en met 898 van
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 (8), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2787/2000 (9).

(3)

De onderhavige verordening moet, parallel met de
Verordeningen (EG) nr. 2290/2000, (EG) nr. 2433/
2000, (EG) nr. 2434/2000 en (EG) nr. 2435/2000, voor
Bulgarĳe, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek en Roemenië worden toegepast met ingang van 1
juli 2000. De onderhavige verordening moet, parallel
met Verordening (EG) nr. 2851/2000, voor Polen
worden toegepast met ingang van 1 januari 2001.

(4)

ln Verordening (EG) nr. 2332/2000 van de
Commissie (10) zĳn overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1898/97 de hoeveelheden vastgesteld die voor de
periode van 1 januari tot en met 31 maart 2001
beschikbaar zĳn. Die verordening moet worden gewĳzigd rekening houdend met de nieuwe jaarlĳkse hoeveelheden die zĳn vastgesteld in bĳlage I bĳ deze verordening.

Gelet op Verordening (EG) nr. 2290/2000 van de Raad van 9
oktober 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de
vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde
landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zĳn
opgenomen in de Europaovereenkomst met Bulgarĳe (1), en
met name op artikel 1, lid 3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2433/2000 van de Raad van 17
oktober 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de
vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde
landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zĳn
opgenomen in de Europaovereenkomst met de Tsjechische
Republiek (2), en met name op artikel 1, lid 3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2434/2000 van de Raad van 17
oktober 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de
vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde
landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zĳn
opgenomen in de Europaovereenkomst met de Slowaakse
Republiek (3), en met name op artikel 1, lid 3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2435/2000 van de Raad van 17
oktober 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de
vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde
landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zĳn
opgenomen in de Europaovereenkomst met Roemenië (4), en
met name op artikel 1, lid 3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2851/2000 van de Raad van 22
december 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de
vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde
landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zĳn
opgenomen in de Europaovereenkomst met de Republiek
(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

262
280
280
280

van
van
van
van

17.10.2000, blz. 1.
4.11.2000, blz. 1.
4.11.2000, blz. 9.
4.11.2000, blz. 17.

(5) PB L 332 van 28.12.2000, blz. 7.
(6) PB L 267 van 30.9.1997, blz. 58.
(7) PB L 246 van 30.9.2000, blz. 34.
(8) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.
(9) PB L 330 van 27.12.2000, blz. 1.
(10) PB L 269 van 21.10.2000, blz. 11.
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De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1898/97 wordt als volgt gewĳzigd:
1. De titel wordt vervangen door:
„Verordening (EG) nr. 1898/97 van de Commissie van 29
september 1997 houdende vaststeIling van bepalingen voor
de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regelingen
waarin is voorzien bĳ de Verordeningen (EG) nr. 1727/
2000, (EG) nr. 2290/2000, (EG) nr. 2433/2000, (EG) nr.
2434/2000, (EG) nr. 2435/2000 en (EG) nr. 2851/2000
van de Raad, en houdende intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 2698/93 en (EG) nr. 1590/94”.
2. Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:
„Voor elke invoer in de Gemeenschap, in het kader van de
bĳ de Verordeningen (EG) nr. 1727/2000, (EG) nr. 2290/
2000, (EG) nr. 2433/2000, (EG) nr. 2434/2000, (EG) nr.

29.12.2000

2435/2000 en (EG) nr. 2851/2000 vastgestelde regelingen,
van de in bĳlage I bĳ deze verordening genoemde
producten van de groepen 1, 2, 3, 4, H1, 7, 8, 9, T1, T2,
T3, S1, S2, B1, 15, 16 en 17 moet een invoercertificaat
worden overgelegd.”.
3. De delen B, C, D, E en F van bĳlage I worden vervangen
door bĳlage I bĳ deze verordening.
Artikel 2
Bĳlage II van Verordening (EG) nr. 2332/2000 wordt
vervangen door bĳlage II bĳ deze verordening.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 juli 2000. Voor invoer
uit de Republiek Polen zĳn de artikelen 1 en 2 echter van
toepassing met ingang van 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 december 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BĲLAGE I

„B. Producten van oorsprong uit Polen

Volgnummer

Nummer van
de groep

GN-code

Omschrĳving (1)

09.4806

7

1601 00

Worst van alle soorten, van vlees,
van slachtafvallen of van bloed;
bereidingen van deze producten,
voor menselĳke consumptie

ex 1602

09.4820

8

09.4809

9

Toe te passen recht
(% van MBN)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
van 1.7.2000
t/m 30.6.2001
(in ton)

Jaarlĳkse
toename met
ingang van
1.7.2001
(in ton)

Bĳzondere
bepalingen

Vrĳ

16 000

1 600

(2)

Andere bereidingen en conserven,
van vlees, van slachtafvallen of van
bloed van varkens

1602 41

— hammen en delen daarvan

1602 42

— schouders en delen daarvan

1602 49

— andere, mengsels
begrepen

0103 92 19

Levende varkens (huisdieren)

20

1 750

0

ex 0203

Vlees van varkens (huisdieren),
vers, gekoeld of bevroren

Vrĳ

30 000

3 000

ex 0210

Vlees van varkens:

daaronder

(2) (3)
(2)

0210 11

— hammen, schouders en delen
daarvan, met been

0210 12

— buiken en delen daarvan

0210 19

— andere

C. Producten van oorsprong uit de Tsjechische Republiek

Volgnummer

Nummer van
de groep

09.4625

T1

09.4626

T2

09.4629

T3

GN-code

0103 91 10
0103 92 19
ex 0203

Toe te passen recht
(% van de MBN)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
van 1.7.2000
t/m 30.6.2001
(in ton)

Jaarlĳkse
toename met
ingang van
1.7.2001
(in ton)

Levende varkens (huisdieren)

20

1 500

0

Vlees van varkens (huisdieren),
vers, gekoeld of bevroren

Vrĳ

10 000

1 500

Omschrĳving ( )
1

0210 11
t/m
0210 19

Vlees van varkens, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

1601 00

Worst en vergelĳkbare producten

1602 41
t/m
1602 49

Bereidingen of conserven van vlees
van varkens

Bĳzondere
bepalingen

(2) (3)
(2)

Vrĳ

2 300

690

(2)
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D. Producten van oorsprong uit de Slowaakse Republiek

Volgnummer

Nummer van
de groep

09.4632

S1

09.4634

S2

GN-code

ex 0203

Omschrĳving ( )
1

Vlees van varkens (huisdieren),
vers, gekoeld of bevroren

0210 11
t/m
0210 19

Vlees van varkens, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

1601 00

Worst en vergelĳkbare producten

1602 41
t/m
1602 49

Bereidingen of conserven van vlees
van varkens

Toe te passen recht
(% van MBN)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
van 1.7.2000
t/m 30.6.2001
(in ton)

Jaarlĳkse
toename met
ingang van
1.7.2001
(in ton)

Bĳzondere
bepalingen

Vrĳ

2 000

300

(2) (3)
(2)

Vrĳ

200

50

(2)

Jaarlĳkse
toename met
ingang van
1.7.2001
(in ton)

Bĳzondere
bepalingen

500

(2) (3)

Jaarlĳkse
toename met
ingang van
1.7.2001
(in ton)

Bĳzondere
bepalingen

E. Producten van oorsprong uit Bulgarĳe

Volgnummer

Nummer van
de groep

09.4671

B1

GN-code

ex 0203

Omschrĳving (1)

Vlees van varkens (huisdieren),
vers, gekoeld of bevroren

0210 11
0210 12
0210 19

Vlees van varkens, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

1601 00

Worst en vergelĳkbare producten

1602 41
1602 42
1602 49

Bereidingen en conserven, van
vlees, van slachtafvallen of van
bloed van varkens

Jaarlĳkse
hoeveelheid
Toe te passen recht
van 1.7.2000
(% van de MBN)
t/m 30.6.2001
(in ton)

Vrĳ

1 500

F. Producten van oorsprong uit Roemenië
Jaarlĳkse
hoeveelheid
Toe te passen recht van 1.7.2000
t/m 30.6.2001
(in ton)

Volgnummer

Nummer van
de groep

09.4751

15

1601 00 91
1601 00 99

Worst, andere dan van lever

20

1 125

0

09.4752

16

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50

Conserven van vlees van varkens
(huisdieren)

20

2 125

0

09.4756

17

Vlees van varkens (huisdieren),
vers, gekoeld of bevroren

20

15 625

0

GN-code

ex 0203

Omschrĳving (1)

(3)

(1) Ongeacht de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrĳving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben,
aangezien in het kader van deze bĳlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Voor ex GN-codes geschiedt dit op basis van de GN-code en de betrokken omschrĳving,
gezamenlĳk beschouwd.
(2) Deze concessie is uitsluitend van toepassing op producten die niet in aanmerking komen voor enige vorm van uitvoersubsidies.
(3) Behalve varkenshaas, apart aangeboden.”
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BĲLAGE II
„BĲLAGE II
(in ton)
Nummer van de groep

Totale beschikbare hoeveelheid
voor de periode
van 1 januari tot en met 31 maart 2001

1

4 092,5

2

374,7

3

740,0

4

21 014,8

H1

1 800,0

7

10 128,6

8

1 312,5

9

22 500,0

T1

1 125,0

T2

7 470,0

T3

1 725,0

S1

1 500,0

S2

150,0

B1

1 125,0

15

843,8

16

1 566,9

17

11 718,8”
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VERORDENING (EG) Nr. 2867/2000 VAN DE COMMISSIE
van 27 december 2000
houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 2305/95 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bĳ de Overeenkomsten
betreffende vrĳhandel tussen de Gemeenschap, enerzĳds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzĳds, en tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 2333/2000 tot vaststelling van de hoeveelheid van
bepaalde producten van de sector varkensvlees die, in het kader van de regeling die is vastgesteld
in de tussen de Gemeenschap, enerzĳds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzĳds, gesloten
overeenkomsten betreffende vrĳhandel, beschikbaar is voor het eerste kwartaal van 2001
nieuwe jaarlĳkse hoeveelheden die zĳn vastgesteld in
bĳlage I bĳ Verordening (EG) nr. 2305/95.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2341/2000 van de Raad van 17
oktober 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de
vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde
landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zĳn
opgenomen in de Europaovereenkomst met Letland (1), en met
name op artikel 1, lid 3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2766/2000 van de Raad van 14
december 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de
vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde
landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zĳn
opgenomen in de Europaovereenkomst met Litouwen (2), en
met name op artikel 1, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Verordening (EG) nr. 2305/95 van de Commissie (3),
laatstelĳk gewijzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1430/
2000 (4), zĳn voor de sector varkensvlees uitvoeringsbepalingen vastgesteld van de regelingen waarin is voorzien bĳ deze overeenkomsten. De verordening moet
worden aangepast aan de bĳ de Verordeningen (EG) nr.
2341/2000 en (EG) nr. 2766/2000 vastgestelde bepalingen inzake varkensvleesproducten.

(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2333/2000 van de
Commissie (5) wordt de hoeveelheid vastgesteld die op
grond van Verordening (EG) nr. 2305/95 beschikbaar is
voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart
2001. De verordening moet worden aangepast aan de

(2)

(3)

De in deze verordening vastgestelde bepalingen inzake
Letland moeten, zoals Verordening (EG) nr. 2341/2000,
van toepassing worden op 1 juli 2000. De in deze
verordening vastgestelde bepalingen inzake Litouwen
moeten, zoals Verordening (EG) nr. 2766/2000, van
toepassing worden op 1 januari 2001.

(4)

De in deze verordning vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bĳlage I, delen A en B, van Verordening (EG) nr. 2305/95
wordt vervangen door bĳlage I bĳ deze verordening.
Artikel 2
De bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 2333/2000 wordt
vervangen door bĳlage II bĳ deze verordening.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 juli 2000. Voor de
invoer uit Litouwen zĳn de artikelen 1 en 2 evenwel van
toepassing met ingang van 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 december 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

271
321
233
161
269

van
van
van
van
van

24.10.2000, blz. 7.
19.12.2000, blz. 8.
30.9.1995, blz. 45.
1.7.2000, blz. 51.
21.10.2000, blz. 13.
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BĲLAGE I
„A. Producten van oorsprong uit Litouwen

Volgnummer

GN-code

18

09.4542

ex 0203 (1) (2) (3)
Vlees van varkens (huisdieren), vers,
gekoeld of bevroren

L1

09.4569

1601 00 (3)
Worst en vergelĳkbare producten van
vlees, van slachtafvallen of van bloed

Jaarlĳkse hoeveelheid van 1.7.2001
t/m 30.6.2002

Jaarlĳkse verhoging
per 1.7.2002

NL

Groep

Toe te passen recht Hoeveelheid voor Toe te passen recht Hoeveelheid voor
Toe te passen recht
van 1.7 t/m
de periode van 1.7
van 1.1 t/m
de periode van 1.1
vanaf 1.7.2001
31.12.2000
t/m 31.12.2000
30.6.2001
t/m 30.6.2001
(% van MBN)
(% van MBN)
(in ton)
(% van MBN)
(in ton)

20

625

Vrĳ

750

Vrĳ

1 650

150

Vrĳ

150

Vrĳ

330

30

(1) Behalve varkenshaas, apart aangeboden.
(2) Met uitzondering van de GN-codes 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90 en 0203 29 90.
(3) Deze concessie is uitsluitend van toepassing op producten die niet in aanmerking komen voor exportsubsidie.

B. Producten van oorsprong uit Letland
Verlaging met 100 % van het in het gemeenschappelĳk douanetarief vastgestelde douanerecht
(in ton)
Groep

Volgnummer

GN-code

19

09.4540

ex 0203 (1) (2) (3)
Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren

20

09.4564

1601 00 (3)
Worst en vergelĳkbare producten van vlees, van slachtafvallen of van bloed

1.7.2000 tot en met 30.6.2001

Jaarlĳkse verhoging per
1.7.2001

1 250

125

150

15

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

1602 41-49 (3)
Andere bereidingen en conserven, van
vlees, van slachtafvallen of van bloed van
varkens

1602 41-49 (3)
Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed van varkens
(1) Behalve varkenshaas, apart aangeboden.
(2) Met uitzondering van de GN-codes 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90 en 0203 29 90.
(3) Deze concessie is uitsluitend van toepassing op producten die niet in aanmerking komen voor exportsubsidie.”
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BĲLAGE II
„BĲLAGE
(in ton)
Groep

18

Totale beschikbare hoeveelheid voor de periode
van 1 januari tot en met 31 maart 2001

1 000,0

L1

75,0

19

937,5

20

112,5

21

937,5

22

450,0”
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VERORDENING (EG) Nr. 2868/2000 VAN DE COMMISSIE
van 27 december 2000
houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 571/97 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen,
in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bĳ de Interim-overeenkomst betreffende handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzĳds, en de Republiek
Slovenië, anderzĳds
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Om de handel in varkensvlees te vergemakkelĳken en de
hoogte van de zekerheden voor invoercertificaten in de
vleessectoren te harmoniseren, moet de in Verordening
(EG) nr. 571/97 vastgestelde zekerheid worden aangepast.

(5)

De onderhavige verordening moet, evenals Verordening
(EG) nr. 2475/2000, van toepassing zĳn met ingang van
1 juli 2000.

(6)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2475/2000 van de Raad van 7
november 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de
vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde
landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatgregel, van bepaalde landbouwconcessies die zĳn
opgenomen in de Europaovereenkomst met Slovenië (1), en
met name op artikel 1, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

Bĳ Verordening (EG) nr. 571/97 van de Commissie (2)
zĳn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering, in de
sector varkensvlees, van de regeling in de interim-overeenkomst betreffende handel en aanverwante zaken
tussen de Europese Gemeenschappen en de Republiek
Slovenië. Die verordening moet worden gewĳzigd om
rekening te houden met de bepalingen inzake varkensvleesproducten die zĳn opgenomen in Verordening (EG)
nr. 2475/2000.

(1)

De terugbetaling van de invoerrechten voor de
producten die zĳn bedoeld in bĳlage I bĳ Verordening
(EG) nr. 571/97, in de versie zoals die luidde vóór de
inwerkingtreding van de onderhavige verordening, en
die zĳn ingevoerd op grond van op of na 1 juli 2000
gebruikte certificaten, gebeurt overeenkomstig de artikelen 878 tot en met 898 van 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. 2787/2000 (4), van
toepassing.

(2)

Om de hoeveelheden naar behoren te kunnen beheren,
moet worden bepaald dat de geldigheidsduur van de
certificaten telkens aan het einde van het contingentjaar
verstrĳkt.

(3)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

286 van 11.11.2000, blz. 15.
85 van 27.3.1997, blz. 56.
253 van 11.10.1993, blz. 1.
330 van 27.12.2000, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 571/97 wordt als volgt gewĳzigd:
1. In artikel 4 wordt de tekst van lid 3 vervangen door:
„Bĳ de aanvragen voor invoercertificaten dient voor alle in
artikel 1 bedoelde producten een zekerheid van 20 EUR per
100 kg te worden gesteld.”.
2. De tekst van artikel 5 wordt vervangen door:
„Overeenkomstig artikel 21, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 3719/88 bedraagt de geldigheidsduur van de certificaten
150 dagen vanaf de dag van feitelĳke afgifte.
De geldigheidstermĳn verstrĳkt evenwel hoe dan ook op 31
december van het jaar van de afgifte.
De certificaten zĳn niet overdraagbaar.”.
3. Bĳlage I wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 juli 2000.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 december 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BĲLAGE
„BĲLAGE I
Verlagingen van het in het gemeenschappelĳk douanetarief vastgestelde douanerecht
Jaarlĳkse
hoeveelheid
2000
(in ton)

Hammen
en
schouders,
alsmede delen daarvan, met
been van varkens (huisdieren), gedroogd of gerookt

Vrĳ

200

400

400

ex 1601 00 91
ex 1601 00 99

Worst van alle soorten van
vlees, van slachtafvallen of
van bloed; niet van pluimvee

20

130

140

150

0210 19 81

Vlees van varkens (huisdieren)
zonder been, gedroogd of
gerookt

Vrĳ

75

150

150

(2)

Worst van alle soorten van
vlees, van slachtafvallen of
van bloed; van pluimvee

Vrĳ

500

1 000

1 000

(2)

Groep nr.

09.4113

23

0210 11 31

09.4089

24

09.4114

25

09.4120

26

GN-code

ex 1601 00

Omschrĳving (1)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
2001
(in ton)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
opeenvolgende
jaren
(in ton)

Toe te passen
recht
(% van MBN)

Volgnummer

Specifieke
bepalingen

(2)

(1) Onverminderd de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrĳving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te
hebben, aangezien in het kader van deze bĳlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Daar waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het
preferentiestelsel zowel door de strekking van de GN-code als door de bĳbehorende omschrĳving bepaald.
(2) Voor 2000 is de concessie geldig met ingang van 1 juli 2000.”
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VERORDENING (EG) Nr. 2869/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 2000
met betrekking tot de openstelling van een permanente openbare inschrĳving voor verkoop op de
interne markt van 250 000 ton zachte tarwe van de oogst 1999 die in het bezit is van het Franse
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. 1666/2000 (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. 1630/
2000 (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 250 000 ton zachte
tarwe van de oogst 1999 die in het bezit is van het
Franse interventiebureau.

(2)

Het Comité van beheer voor granen heeft geen advies
uitgebracht binnen de door zĳn voorzitter vastgestelde
termĳn,

(3)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

van 250 000 ton in zĳn bezit zĳnde zachte tarwe van de oogst
1999.
Artikel 2
1.
De uiterste datum voor de indiening van de offertes voor
de eerste deelinschrĳving wordt vastgesteld op 9 januari 2001.
2.
Voor de laatste deelinschrĳving verstrĳkt de termĳn van
indiening op 27 februari 2001.
3.
De offertes moeten worden ingediend bĳ het Franse interventiebureau:
Office national interprofessionnel des céréales
21, avenue Bosquet
F-75326 Paris
Telex OFBLE 200490/OFIDM 203662
Fax (33-1) 44 18 20 80.
Artikel 3
Het Franse 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 1

Artikel 4

Het Franse interventiebureau stelt onder de in Verordening
(EEG) nr. 2131/93 vastgestelde voorwaarden een permanente
openbare inschrĳving open voor verkoop op de interne markt

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, 28 december 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

181
193
191
187

van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
31.7.1993, blz. 76.
26.7.2000, blz. 24.

L 333/20

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

29.12.2000

VERORDENING (EG) Nr. 2870/2000 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 2000
tot vaststelling van communautaire referentiemethoden voor de analyse van gedistilleerde dranken
referentiemethoden niet door andere methoden kunnen
worden vervangen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29
mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van
gedistilleerde dranken (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ de Akte van
Toetreding van Oostenrĳk, Finland en Zweden, en met name
op artikel 4, lid 8,

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Uitvoeringscomité voor gedistilleerde dranken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Overwegende hetgeen volgt:
Krachtens artikel 4, lid 8, van Verordening (EEG) nr.
1576/89 moeten methoden worden vastgesteld die voor
de analyse van gedistilleerde dranken worden gebruikt.
Wanneer een officiële controle wordt uitgevoerd of bĳ
betwisting dienen referentiemethoden te worden
gebruikt om te waarborgen dat Verordening (EEG) nr.
1576/89 en Verordening (EEG) nr. 1014/90 van de
Commissie van 24 april 1990 houdende uitvoeringsbepalingen voor de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (2), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2140/98 (3), in acht
zĳn genomen.

(1)

(2)

Zo veel mogelĳk dienen algemeen erkende methoden als
communautaire referentieanalysemethoden te worden
vastgesteld en beschreven.

(3)

Teneinde rekening te houden met de wetenschappelĳke
vooruitgang en de verschillen in de uitrusting van de
officiële laboratoria, moet onder verantwoordelĳkheid
van de directeur van het laboratorium worden toegestaan dat methoden worden toegepast die op andere
meetprincipes gebaseerd zĳn dan de in de bĳlage van
deze verordening beschreven referentiemethoden, mits
die methoden voldoende garanties ten aanzien van de
resultaten bieden en met name voldoen aan de criteria
als bedoeld in de bĳlage van Richtlĳn 85/591/EEG van
de Raad van 20 december 1985 betreffende de invoering
van communautaire bemonsteringswĳzen en analysemethoden voor de controle van voor menselĳke voeding
bestemde levensmiddelen (4) en indien kan worden
aangetoond dat de spreiding in de nauwkeurigheid, de
herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid van de
verkregen resultaten binnen de grenzen ligt van de spreiding in de resultaten die met de in deze verordening
beschreven referentiemethoden worden verkregen. Als
aan deze voorwaarde wordt voldaan, moet de toepassing
van andere analysemethoden worden toegestaan.
Evenwel moet worden gepreciseerd dat bĳ betwisting de

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160
105
270
372

van
van
van
van

12.6.1989, blz. 1.
25.4.1990, blz. 9.
7.10.1998, blz. 9.
31.12.1985, blz. 50.

In de bĳlage van deze verordening worden de communautaire
referentiemethoden voor de analyse van gedistilleerde dranken
vastgesteld die:
— bĳ de uitvoering van elke officiële controle en
— bĳ elke betwisting
dienen te worden gebruikt om na te gaan of aan Verordening
(EEG) nr. 1576/89 en Verordening (EEG) nr. 1014/90 wordt
voldaan.
Artikel 2
In afwĳking van artikel 1, eerste streepje, mogen onder verantwoordelĳkheid van de directeur van het laboratorium andere
analysemethoden worden gebruikt, mits de nauwkeurigheid en
de precisie (herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid) van de
methoden minimaal gelĳkwaardig zĳn aan die van de desbetreffende in de bĳlage vermelde referentieanalysemethoden.
Artikel 3
Wanneer voor de detectie en kwantificering van stoffen in een
bepaalde gedistilleerde drank geen communautaire referentieanalysemethoden zĳn vastgesteld, worden de volgende
methoden gebruikt:
a) analysemethoden die volgens internationaal erkende procedures zĳn gevalideerd en met name voldoen aan de in de
bĳlage van Richtlĳn 85/591/EEG vastgestelde criteria;
b) analysemethoden die voldoen aan de door de Internationale
Organisatie voor Normalisatie (ISO) aanbevolen normen;
c) analysemethoden die door de algemene vergadering van het
„Office international de la vigne et du vin” (OIV — Internationaal Wĳnbureau) zĳn erkend en door dit bureau zĳn
gepubliceerd;
d) wanneer geen methode als bedoeld onder a), b) of c)
beschikbaar is, op grond van haar nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid:
— een door de betrokken lidstaat goedgekeurde analysemethode,
— indien nodig een andere geschikte analysemethode.

29.12.2000
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Artikel 4
In de zin van deze verordening wordt verstaan onder:
a) „herhaalbaarheidgrens”: de waarde waarvan met een waarschĳnlĳkheid van 95 % mag worden verwacht dat het absolute verschil tussen de resultaten van twee bepalingen die
onder herhaalbare omstandigheden (dezelfde medewerker,
dezelfde apparatuur, hetzelfde laboratorium en kort na
elkaar) zĳn uitgevoerd, deze niet zal overschrĳden {ISO
3534-1};
b) „reproduceerbaarheidgrens”: de waarde waarvan met een
waarschĳnlĳkheid van 95 % mag worden verwacht dat het
absolute verschil tussen de resultaten van twee bepalingen
die onder reproduceerbare omstandigheden (verschillende
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medewerkers, verschillende apparatuur en verschillende
laboratoria) zĳn uitgevoerd, deze niet zal overschrĳden {ISO
3534-1};
c) „nauwkeurigheid”: de mate van overeenstemming tussen het
resultaat van een bepaling en de erkende referentiewaarde
{ISO 3534-1}.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 19 december 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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I. BEPALING VAN HET ALCOHOLVOLUMEGEHALTE VAN GEDISTILLEERDE DRANKEN
Inleiding
In de referentiemethode zĳn twee aanhangsels opgenomen:
Aanhangsel I: Bereiding van het destillaat
Aanhangsel II: Meting van de dichtheid van het destillaat
1.

Toepassingsgebied
De methode is geschikt voor de bepaling van het effectieve alcoholvolumegehalte van gedistilleerde dranken.

2.

Referentienormen
ISO 3696:1987: Water voor analyses — Specificaties en testmethoden

3.

Termen en definities

3.1.

Referentietemperatuur:
De referentietemperatuur voor de bepaling van het alcoholvolumegehalte, de dichtheid en de relatieve
dichtheid van gedistilleerde dranken is 20 °C.
Opmerking 1: De term „bĳ t °C” wordt gebruikt voor alle bepalingen (van de dichtheid of het alcoholvolumegehalte) waarvan het resultaat wordt uitgedrukt bĳ een andere temperatuur dan de referentietemperatuur van 20 °C.

3.2.

Dichtheid:
De dichtheid is de massa per volume-eenheid in vacuüm van gedistilleerde dranken bĳ 20 °C. De dichtheid
wordt uitgedrukt in kilogram per kubieke meter en het symbool is ρ20 °C of ρ20.

3.3.

Relatieve dichtheid:
De relatieve dichtheid is de verhouding, uitgedrukt als een decimaal getal, tussen de dichtheid van een
gedistilleerde drank bĳ 20 °C en de dichtheid van water bĳ dezelfde temperatuur. Als symbool wordt d20 °C/20 °C
of d20/20 gebruikt of d zonder meer wanneer verwarring niet mogelĳk is. De karakteristiek die gemeten is, mag
op het bepalingscertificaat alleen met bovengenoemde symbolen worden aangeduid.
Opmerking 2: De relatieve dichtheid kan worden berekend uit ρ20 (de dichtheid bĳ 20 °C):
ρ20 = 998,203 × d20/20 of d20/20 = ρ20/998,203
waarbĳ 998,203 de dichtheid van water bĳ 20 °C is.

3.4.

Effectief alcoholvolumegehalte:
Het effectieve alcoholvolumegehalte van een gedistilleerde drank is gelĳk aan het aantal liter ethylalcohol in
100 liter van een alcohol/watermengsel met dezelfde dichtheid als de gedistilleerde drank na destillatie. Voor
de correlatie tussen het alcoholvolumegehalte in % (v/v) bĳ 20 °C en de dichtheid bĳ 20 °C voor verschillende
alcohol/watermengsels dient gebruik te worden gemaakt van de internationale tabel die door de Internationale
Organisatie voor Wettelĳke Metrologie in haar aanbeveling nr. 22 is vastgesteld.
De algemene vergelĳking voor het verband tussen het alcoholvolumegehalte en de dichtheid van een alcohol/
watermengsel bĳ een bepaalde temperatuur is vermeld op blz. 40 in hoofdstuk 3 („Alcoholvolumegehalte”) van
de bĳlage bij Verordening (EEG) nr. 2676/90 van de Commissie (PB L 272 van 3.10.1990, blz. 1) of in het
handboek van analysemethoden van het OIV (1994) (blz. 17).
Opmerking 3: Voor likeuren en crèmes waarvoor het heel moeilĳk is het volume nauwkeurig te meten, moet
het monster worden gewogen en wordt het alcoholgehalte eerst als massagehalte berekend.
Omrekeningsformule:
Alcoholvolumegehalte in % (v/v) =

AMG in % (m/m) × ρ20 (monster)
ρ20 (alcohol)

Hierbĳ is:
AMG = alcoholmassagehalte
ρ20 (alcohol) =789,24 kg/m3
4.

Principe
Na destillatie wordt het alcoholvolumegehalte van het destillaat bepaald door pyknometrie, elektronische
densimetrie of densimetrie met een hydrostatische balans.
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AANHANGSEL I: BEREIDING VAN HET DESTILLAAT
1.

Toepassingsgebied
De methode is geschikt voor de bereiding van destillaten die worden gebruikt voor de bepaling van het
effectieve alcoholvolumegehalte van gedistilleerde dranken.

2.

Principe
De gedistilleerde drank wordt gedestilleerd om de ethylalcohol en andere vluchtige verbindingen te scheiden
van het residu (de stoffen die niet gedestilleerd worden).

3.

Reagentia en materialen

3.1.

Kooksteentjes.

3.2.

Geconcentreerde schuimwerende emulsie (voor crème-likeur).

4.

Apparatuur
Gebruikelĳke laboratoriumapparatuur en met name:

4.1.

Waterbad dat op 10 °C tot 15 °C kan worden gehouden.
Waterbad dat op 20 °C (± 0,2 °C) kan worden gehouden.

4.2.

Maatkolven klasse A, 100 ml en 200 ml, met een gewaarmerkte nauwkeurigheid van respectievelĳk ± 0,1 %
en 0,15 %.

4.3.

Destillatieopstelling:

4.3.1.

Algemene vereisten
Er moet een destillatieopstelling worden gebruikt die aan de volgende specificaties voldoet:
— het aantal verbindingen moet tot een minimum worden beperkt teneinde ervoor te zorgen dat het systeem
lekdicht is;
— er moet een component worden opgenomen om voorlopen (meesleuren van de kokende vloeistof door de
damp) te voorkomen en de destillatiesnelheid van alcoholrĳke dampen te regulariseren;
— de alcoholdamp moet snel en volledig condenseren;
— de eerste destillatiefracties moeten in een waterig medium worden opgevangen.
De warmtebron moet van een geschikte warmteverdeler worden voorzien om eventuele pyrogene reacties met
het residu te voorkomen.

4.3.2.

Figuur 1 bevat een voorbeeld van een geschikte destillatieopstelling, die uit de volgende onderdelen bestaat:
—
—
—
—
—

rondbodemkolf, 1 liter, met glazen normaalslĳpstuk,
rectificeerkolom, lengte ten minste 20 cm (bv. een Vigreux-kolom),
bocht met buiskoeler, ongeveer 10 cm lang met rechte rand (volgens West), verticaal aangesloten,
spiraalkoeler, 40 cm lang,
allonge die het destillaat naar de bodem van een maatkolf met een kleine hoeveelheid water leidt, waar het
wordt opgevangen.

Opmerking: De hier beschreven opstelling is bedoeld voor een monster van ten minste 200 ml. Met behulp
van een kleinere destillatiekolf kunnen echter ook kleinere monstervolumes worden gedestilleerd,
mits een spatbol of een andere component om meeslepen te voorkomen wordt gebruikt.
5.

Bewaring van het monster
De monsters worden vóór de analyse bĳ kamertemperatuur bewaard.

6.

Werkwĳze
Inleidende opmerking:
De destillatie mag ook worden uitgevoerd volgens de procedure die door de IUPAC (in 1968) is gepubliceerd.

6.1.

Controle van de destillatieopstelling:
De te gebruiken opstelling moet aan de volgende eis voldoen:
Bĳ de destillatie van 200 ml alcohol/watermengsel met een bekende concentratie in de buurt van 50 % (v/v)
mag niet meer dan 0,1 % (v/v) alcohol verloren gaan.
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Gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van minder dan 50 % (v/v):
Meet 200 ml van de gedistilleerde drank af in een maatkolf.
Registreer de temperatuur van deze vloeistof of houdt deze op de standaardtemperatuur (20 °C).
Breng het monster in de rondbodemkolf van de destillatieopstelling en spoel de maatkolf met drie porties van
elk 20 ml gedestilleerd water. Voeg elke portie spoelwater toe aan de inhoud van de destillatiekolf.
Opmerking: Deze verdunning met 60 ml is voldoende voor gedistilleerde dranken die minder dan 250 g
droge stof per liter bevatten. Voor andere dranken moet het volume van het spoelwater om
pyrolyse te voorkomen minstens 70 ml zĳn als ze 350 g droge stof/l bevatten, 85 ml als ze
400 g droge stof/l bevatten en 100 ml als ze 500 g droge stof/l bevatten (sommige vruchtenlikeuren of crèmes de fruits). Pas deze hoeveelheden evenredig aan voor andere monstervolumes.
Voeg enkele kooksteentjes (3.1) toe (en schuimwerende emulsie voor crème-likeur).
Breng 20 ml gedestilleerd water in de maatkolf van 200 ml die voor het opvangen van het destillaat zal
worden gebruikt. Plaats deze kolf vervolgens in een koud waterbad (4.1) (10 tot 15 °C voor met anĳs
gearomatiseerde dranken).
Destilleer totdat het niveau van het destillaat enkele millimeters onder de maatstreep van de maatkolf staat.
Zorg er hierbĳ voor dat meesleuren en pyrolyse worden voorkomen en schud nu en dan de inhoud van de
kolf.
Vul, wanneer de temperatuur van het destillaat is gedaald tot op hoogstens ± 0,5 °C van de oorspronkelĳke
temperatuur van de vloeistof, met gedestilleerd water aan tot de maatstreep en meng zorgvuldig.
Dit destillaat wordt gebruikt voor de bepaling van het alcoholvolumegehalte (aanhangsel II).

6.3.

Gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van meer dan 50 % (v/v):
Meet 100 ml van de gedistilleerde drank af in een maatkolf van 100 ml en breng het monster in de
rondbodemkolf van de destillatieopstelling.
Spoel de maatkolf verschillende keren met gedestilleerd water en voeg het spoelwater toe aan de inhoud van
de rondbodemdestillatiekolf. Gebruik zoveel water dat de kolf ongeveer 230 ml vloeistof bevat.
Breng 20 ml gedestilleerd water in een maatkolf van 200 ml, die voor het opvangen van het destillaat zal
worden gebruikt. Plaats deze kolf vervolgens in een koud waterbad (4.1) (10 tot 15 °C voor met anĳs
gearomatiseerde dranken).
Destilleer totdat het niveau van het destillaat enkele millimeters onder de maatstreep van de maatkolf van
200 ml staat. Schud hierbĳ nu en dan de inhoud van de kolf.
Vul, wanneer de temperatuur van het destillaat is gedaald tot op hoogstens ± 0,5 °C van de oorspronkelĳke
temperatuur van de vloeistof, met gedestilleerd water aan tot de maatstreep en meng zorgvuldig.
Dit destillaat wordt gebruikt voor de bepaling van het alcoholvolumegehalte (aanhangsel II).
Opmerking: Het alcoholvolumegehalte van de gedistilleerde drank is twee keer zo hoog als het alcoholgehalte
van het destillaat.
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AANHANGSEL II: METING VAN DE DICHTHEID VAN HET DESTILLAAT

METHODE A: BEPALING VAN HET EFFECTIEVE ALCOHOLVOLUMEGEHALTE VAN GEDISTILLEERDE
DRANKEN — METINGEN MET BEHULP VAN PYKNOMETRIE
A.1.

Principe
Het alcoholvolumegehalte wordt bepaald op basis van de dichtheid van het destillaat, gemeten met behulp van
pyknometrie.

A.2.

Reagentia en materialen
Gebruik bĳ de analyse, tenzĳ anders wordt vermeld, uitsluitend reagentia waarvan bekend is dat ze chemisch
zuiver zĳn en water van minimaal klasse 3, zoals gedefinieerd in ISO 3696:1987.

A.2.1.

Natriumchlorideoplossing, 2 % (g/v)
Weeg voor de bereiding van 1 liter oplossing 20 g natriumchloride af en los dit op in 1 liter water.

A.3.

Apparatuur
Gebruikelĳke laboratoriumapparatuur en met name:

A.3.1.

Analytische balans die tot op 0,1 mg nauwkeurig kan worden afgelezen.

A.3.2.

Thermometer met glazen slĳpstuk, van 10 tot 30 °C gekalibreerd in tienden van een graad. Deze thermometer
moet gecertificeerd zĳn of met behulp van een gecertificeerde thermometer worden gecontroleerd.

A.3.3.

Pyknometer van Pyrex glas met een inhoud van ongeveer 100 ml, voorzien van een te verwĳderen ingeslepen
thermometer (A.3.2). De pyknometer heeft een opstĳgbuisje met een lengte van 25 mm en een inwendige
diameter van (maximaal) 1 mm, eindigend in een konisch slĳpstuk. Ook andere pyknometers als beschreven
in ISO 3507, bĳvoorbeeld van 50 ml, kunnen indien nodig worden gebruikt.

A.3.4.

Een tarreerflesje met hetzelfde uitwendige volume (tot op 1 ml) als de pyknometer en waarvan de massa gelĳk
is aan de massa van de pyknometer, gevuld met een vloeistof met een dichtheid van 1,01 (natriumchlorideoplossing: A.2.1).

A.3.5.

Thermisch geïsoleerde mantel die precies om het huis van de pyknometer past.
Opmerking 1: Bĳ de methode voor de bepaling van de dichtheid van gedistilleerde dranken in vacuüm moet
een tweeschalige balans met een pyknometer en een tarreerflesje met hetzelfde uitwendige
volume worden gebruikt om op elk moment het effect van de opwaartse druk van de lucht uit
te schakelen. Deze eenvoudige techniek kan met een éénschalige balans worden gebruikt, mits
het tarreerflesje opnieuw wordt gewogen om na te gaan of de opwaartse druk van de lucht in de
loop der tĳd is veranderd.

A.4.

Werkwĳze
Inleidende opmerkingen:
In de hier beschreven methode wordt het alcoholgehalte bepaald met behulp van een pyknometer van
100 ml; dit levert een optimale nauwkeurigheid op. Het is echter ook mogelĳk een kleinere pyknometer,
bĳvoorbeeld van 50 ml, te gebruiken.

A.4.1.

Kalibratie van de pyknometer
De pyknometer wordt gekalibreerd door de volgende parameters te bepalen:
— de massa van de lege pyknometer,
— het volume van de pyknometer bĳ 20 °C,
— de massa van de met water gevulde pyknometer bĳ 20 °C.

A.4.1.1.

Kalibratie met een éénschalige balans:
Bepaal:
— de massa van de schone droge pyknometer (P),
— de massa van de met water gevulde pyknometer bĳ t °C (P1),
— de massa van het tarreerflesje (T0).

A.4.1.1.1. Weeg de schone droge pyknometer (P).
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A.4.1.1.2. Vul de pyknometer zorgvuldig met gedestilleerd water bĳ kamertemperatuur en breng de thermometer aan.
Droog de pyknometer zorgvuldig af en plaats hem in de thermisch geïsoleerde mantel. Schud door het geheel
om te keren totdat de thermometer een constante temperatuur aangeeft.
Stel de pyknometer in op gelĳke hoogte met de bovenste rand van het opstĳgbuisje. Lees de temperatuur (t °C)
zorgvuldig af en corrigeer indien nodig voor onnauwkeurigheden in de temperatuurschaal.
Weeg de met water gevulde pyknometer (P1).
A.4.1.1.3. Weeg het tarreerflesje (T0).
A.4.1.1.4. Berekening:
— Massa van de lege pyknometer = P – m
Hierbĳ is: m = de massa van de lucht in de pyknometer:
m = 0,0012 × (P1 – P)
Opmerking 2: 0,0012 is de dichtheid van droge lucht bĳ 20 °C en 760 mm Hg.
— Volume van de pyknometer bĳ 20 °C:
V20 °C = [P1 – (P – m)] × Ft

Hierbĳ is: Ft = de factor voor de temperatuur t °C uit tabel I van hoofdstuk 1 („Dichtheid en relatieve
dichtheid”) van de bĳlage bĳ Verordening (EEG) nr. 2676/90 (blz. 10).
V20 °C moet tot op 0,001 ml nauwkeurig bekend zĳn.
— Massa van het water in de pyknometer bĳ 20 °C:
M20 °C = V20 °C × 0,998203
Hierbĳ is: 0,998203 = de dichtheid van water bĳ 20 °C
Opmerking 3: Indien nodig kan de waarde van 0,99715 voor de dichtheid in lucht worden gebruikt en kan
het alcoholgehalte worden berekend met behulp van de tabellen voor de dichtheid in lucht
van de dienst Douane en Accĳnzen van het Verenigd Koninkrĳk; in dit geval moet geen
correctie worden uitgevoerd voor de massa van de verplaatste lucht in de pyknometer.
A.4.1.2.

Kalibratie met een tweeschalige balans:

A.4.1.2.1. Plaats het tarreerflesje op de linkerschaal en de schone droge pyknometer met kapje op de rechterschaal. Breng
de schalen in evenwicht door op de schaal met de pyknometer gewichten te plaatsen: p gram (p).
A.4.1.2.2. Vul de pyknometer zorgvuldig met gedestilleerd water bĳ kamertemperatuur en breng de thermometer aan.
Droog de pyknometer zorgvuldig af en plaats hem in de thermisch geïsoleerde mantel. Schud door het geheel
om te keren totdat de thermometer een constante temperatuur aangeeft.
Stel de pyknometer in op gelĳke hoogte met de bovenste rand van het opstĳgbuisje. Reinig het opstĳgbuisje en
breng het kapje aan. Lees de temperatuur (t °C) zorgvuldig af en corrigeer indien nodig voor onnauwkeurigheden in de temperatuurschaal.
Weeg de met water gevulde pyknometer waarbĳ p het gewicht in grammen is, dat nodig is om de schalen in
evenwicht te brengen (p).
A.4.1.2.3. Berekening:
— Tarra van de lege pyknometer = p + m
Hierbĳ is: m = de massa van de lucht in de pyknometer:
m = 0,0012 × (p – p)
— Volume van de pyknometer bĳ 20 °C:
V20 °C = (p + m – p) × Ft

Hierbĳ is: Ft = de factor voor de temperatuur t °C uit tabel I van hoofdstuk 1 („Dichtheid en relatieve
dichtheid”) van de bĳlage bij Verordening (EEG) nr. 2676/90 (blz. 10).
V20 °C moet tot op 0,001 ml nauwkeurig bekend zĳn.
— Massa van het water in de pyknometer bĳ 20 °C:
M20 °C = V20 °C × 0,998203
Hierbĳ is: 0,998203 = de dichtheid van water bĳ 20 °C.
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A.4.2.

Berekening van het alcoholgehalte van het monster

A.4.2.1.

Bĳ gebruik van een éénschalige balans:

A.4.2.1.1. Weeg het tarreerflesje: T1.
A.4.2.1.2. Weeg de pyknometer met het destillaat (zie aanhangsel I) bĳ t °C: P2.
A.4.2.1.3. Berekening
— dT = T1 – T0
— Massa van de lege pyknometer op het meettĳdstip
= P – m + dT
— Massa van de vloeistof in de pyknometer bĳ t °C
= P2 – (P – m + dT)
— Dichtheid bĳ t °C in g/ml:
— ρt °C = P2 – [(P – m + dT)]/V20 °C

— Druk de dichtheid bĳ t °C uit in kilogram per m3 door ρt °C met 1 000 te vermenigvuldigen; het resultaat is
ρt.
— Herleid ρt tot ρ20 met behulp van de tabel voor de dichtheid van alcohol/watermengsels ρT (tabel II van
bĳlage II van het Handboek van analysemethoden van de OIV (1994), blz. 17-29).
Zoek in de tabel de horizontale lĳn die overeenkomt met de temperatuur T in hele graden die vlak boven
t °C ligt, de kleinste dichtheid boven ρt. Gebruik het onder deze dichtheid in de tabel gevonden verschil om
de dichtheid ρt van de gedistilleerde drank bĳ die temperatuur T in hele graden te berekenen.
— Bereken met behulp van die temperatuurlĳn het verschil tussen de dichtheid ρ in de tabel vlak boven ρt en
de berekende dichtheid ρt. Deel dit verschil door het rechts van de dichtheid ρ in de tabel gevonden
verschil. Het quotiënt is het gedeelte van het alcoholgehalte achter de komma en het gedeelte vóór de
komma wordt bovenaan de kolom gevonden waarin de dichtheid ρ wordt gevonden (het alcoholgehalte
Dt).
Opmerking 4: Het is ook mogelĳk de pyknometer bĳ het aanvullen tot de maatstreep in een waterbad met een
temperatuur van 20 ± 0,2 °C te houden.
A.4.2.1.4. Resultaat
Bereken met behulp van de hieronder gespecificeerde tabel het effectieve alcoholgehalte uit de dichtheid ρ20:
De tabel met de waarde van het alcoholvolumegehalte in % (v/v) bĳ 20 °C als functie van de dichtheid van
alcohol/watermengsels bĳ 20 °C is de internationale tabel die door de Internationale Organisatie voor
Wettelĳke Metrologie in haar aanbeveling nr. 22 is vastgesteld.
A.4.2.2.

Bĳ gebruik van een tweeschalige balans:

A.4.2.2.1. Weeg de pyknometer met het destillaat (zie bĳlage I) bĳ t °C: p''.
A.4.2.2.2. Berekening:
— Massa van de vloeistof in de pyknometer bĳ t °C
= p + m – p''
— Dichtheid bĳ t °C in g/ml:
Ρt °C = (p + m – p)/V20 °C

— Druk de dichtheid bĳ t °C uit in kilogram per m3 en voer op de hierboven bĳ gebruik van de éénschalige
balans beschreven wĳze de temperatuurcorrectie uit om het alcoholgehalte bĳ 20 °C te berekenen.

A.5.

Karakteristieken van de resultaten van de methode (precisie)

A.5.1.

Statistische resultaten van het interlaboratoriumonderzoek
Een internationaal onderzoek naar de resultaten van de methode, uitgevoerd volgens internationaal overeengekomen procedures, heeft de volgende gegevens opgeleverd [1] [2]:
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Jaar van het interlaboratoriumonderzoek:
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1997

Aantal laboratoria:

20

Aantal monsters:

6

Monsters

A

B

C

D

E

F

Aantal resterende laboratoria na eliminatie uitbĳters

19

20

17

19

19

17

Aantal uitbĳters (laboratoria)

1

—

2

1

1

3

Aantal geaccepteerde resultaten
– ) in % (v/v)
Gemiddelde waarde (×

38

40

34

38

38

34

23,77

40,04

40,29

39,20

42,24

57,03

42,93 (*)

45,73 (*)

63,03 (*)

26,51 (*)
Standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (Sr) in % (v/v)

0,106

0,176

0,072

0,103

0,171

0,190

Relatieve standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (RSDr) (%)

0,42

0,44

0,18

0,25

0,39

0,32

Herhaalbaarheidsgrens (r) in % (v/v)

0,30

0,49

0,20

0,29

0,48

0,53

Standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (SR) in % (v/v)

0,131

0,236

0,154

0,233

0,238

0,322

Relatieve standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (RSDR) (%)

0,52

0,59

0,38

0,57

0,54

0,53

Reproduceerbaarheidsgrens (R) in % (v/v)

0,37

0,66

0,43

0,65

0,67

0,90

Monstertypes:
A vruchtenlikeur: twee gehaltes (*);
B brandy: blinde duplo's;
C whisky: blinde duplo's;
D grappa: twee gehaltes (*);
E aquavit: twee gehaltes (*);
F rum: twee gehaltes (*).

METHODE B: BEPALING VAN HET EFFECTIEVE ALCOHOLVOLUMEGEHALTE VAN GESTILLEERDE
DRANKEN — METING MET BEHULP VAN ELEKTRONISCHE DENSIMETRIE (OP BASIS VAN
EEN MONSTER IN EEN OSCILLERENDE CEL)
B.1.

Principe
De dichtheid van de vloeistof wordt bepaald door elektronische meting van de oscillaties van een trillende
U-buis. Voor de uitvoering van deze meting wordt het monster toegevoegd aan een oscillerend systeem
waarvan de specifieke oscillatiefrequentie door de toegevoegde massa wordt gewĳzigd.

B.2.

Reagentia en materialen
Gebruik bĳ de analyse, tenzĳ anders wordt vermeld, uitsluitend reagentia waarvan bekend is dat ze chemisch
zuiver zĳn en water van minimaal klasse 3, zoals gedefinieerd in ISO 3696:1987.

B.2.1.

Aceton (CAS-nr. 666-52-4) of absolute alcohol

B.2.2.

Droge lucht

B.3.

Apparatuur
Gebruikelĳke laboratoriumapparatuur en met name:

B.3.1.

Densimeter met digitale weergave
Een elektronische densimeter voor de uitvoering van dergelĳke metingen moet de dichtheid in g/ml met vĳf
decimalen kunnen weergeven.
Opmerking 1: De densimeter moet op een stabiele, volledig trillingsvrĳe voet worden geplaatst.

B.3.2.

Temperatuurregeling
De resultaten van de densimeter zĳn alleen geldig als de meetcel is verbonden met een ingebouwde
temperatuurregelaar die ervoor kan zorgen dat de temperatuur tot op maximaal ± 0,02 °C stabiel blĳft.
Opmerking 2: Het is heel belangrĳk dat de temperatuur in de meetcel zeer nauwkeurig wordt ingesteld en
gemeten, want een afwĳking van 0,1 °C kan leiden tot een verschil in de dichtheid in de orde
van grootte van 0,1 kg/m3.

B.3.3.

Injectiespuiten voor monsterinjectie of automatische monsternemer.

L 333/30

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL
B.4.

Werkwĳze

B.4.1.

Kalibratie van de densimeter
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De apparatuur moet volgens de instructies van de fabrikant worden gekalibreerd wanneer deze voor het eerst
in gebruik wordt genomen. Vervolgens moet zĳ geregeld opnieuw worden gekalibreerd en worden gecontroleerd aan de hand van een geĳkte referentiestandaard of een eigen referentieoplossing van het laboratorium die
is vergeleken met een geĳkte referentiestandaard.
B.4.2.

Bepaling van de dichtheid van het monster

B.4.2.1.

Indien nodig moet de cel vóór de meting worden gereinigd en gedroogd met aceton of absolute alcohol en
droge lucht. Spoel de cel met het monster.

B.4.2.2.

Breng het monster in de cel (met een injectiespuit of een automatische monsternemer), zodat de cel volledig
gevuld is. Zorg ervoor dat bĳ het vullen alle luchtbellen volledig worden verwĳderd. Het monster moet
homogeen zĳn en mag geen vaste deeltjes bevatten. Eventuele zwevende deeltjes moeten vóór de analyse door
filtreren worden verwĳderd.

B.4.2.3.

Lees de dichtheid (ρ20) of het alcoholgehalte af zodra de registratie op de densimeter stabiel is.

B.4.3.

Resultaat
Bereken, wanneer de dichtheid (ρ20) wordt afgelezen, het effectieve alcoholgehalte met behulp van de hieronder
gespecificeerde tabel:
De tabel met de waarde van het alcoholvolumegehalte in % (v/v) bĳ 20 °C als functie van de dichtheid van
alcohol/watermengsels bĳ 20 °C is de internationale tabel die door de Internationale Organisatie voor
Wettelĳke Metrologie in haar aanbeveling nr. 22 is vastgesteld.

B.5.

Karakteristieken van de resultaten van de methode (precisie)

B.5.1.

Statistische resultaten van het interlaboratoriumonderzoek
Een internationaal onderzoek naar de resultaten van de methode, uitgevoerd volgens internationaal overeengekomen procedures, heeft de volgende gegevens opgeleverd [1] [2]:
Jaar van het interlaboratoriumonderzoek:

1997

Aantal laboratoria:

16

Aantal monsters:
Monsters

6
A

B

C

D

E

F

Aantal resterende laboratoria na eliminatie uitbĳters

11

13

15

16

14

13

Aantal uitbĳters (laboratoria)

2

3

1

—

1

2

Aantal geaccepteerde resultaten
– ) in % (v/v)
Gemiddelde waarde (×

22

26

30

32

28

26

23,81

40,12

40,35

39,27

42,39

56,99

43,10 (*)

45,91 (*)

63,31 (*)

26,52 (*)
Standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (Sr) in % (v/v)

0,044

0,046

0,027

0,079

0,172

0,144

Relatieve standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (RSDr) (%)

0,17

0,12

0,07

0,19

0,39

0,24

Herhaalbaarheidsgrens (r) in % (v/v)

0,12

0,13

0,08

0,22

0,48

0,40

Standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (SR) in % (v/v)

0,054

0,069

0,083

0,141

0,197

0,205

Relatieve standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (RSDR) (%)

0,21

0,17

0,21

0,34

0,45

0,34

Reproduceerbaarheidsgrens (R) in % (v/v)

0,15

0,19

0,23

0,40

0,55

0,58

Monstertypes:
A vruchtenlikeur: twee gehaltes (*);
B brandy: blinde duplo's;
C whisky: blinde duplo's;
D grappa: twee gehaltes (*);
E aquavit: twee gehaltes (*);
F rum: twee gehaltes (*).
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METHODE C: BEPALING VAN HET EFFECTIEVE ALCOHOLVOLUMEGEHALTE VAN GESTILLEERDE
DRANKEN — METING MET BEHULP VAN DENSIMETRIE MET EEN HYDROSTATISCHE
BALANS
C.1.

Principe
Het alcoholgehalte van gedistilleerde dranken kan worden gemeten met behulp van densimetrie met een
hydrostatische balans, uitgaande van de wet van Archimedes die inhoudt dat een in een vloeistof ondergedompeld lichaam een verticale opwaartse kracht ondervindt die gelĳk is aan het gewicht van de verplaatste
vloeistof.

C.2.

Reagentia en materialen
Gebruik bĳ de analyse, tenzĳ anders wordt vermeld, uitsluitend reagentia waarvan bekend is dat ze chemisch
zuiver zĳn en water van minimaal klasse 3, zoals gedefinieerd in ISO 3696:1987.

C.2.1.

Reinigingsvloeistof voor de vlotter: natriumhydroxideoplossing, 30 % (g/v)
Weeg 30 g natriumhydroxide af en vul dit met 96 % (v/v) ethanol aan tot 100 ml.

C.3.

Apparatuur
Gebruikelĳke laboratoriumapparatuur en met name:

C.3.1.

Eénschalige hydrostatische balans met een gevoeligheid van 1 mg.

C.3.2.

Vlotter met een volume van minimaal 20 ml, speciaal aan de balans aangepast en opgehangen aan een draad
met een doorsnede van maximaal 0,1 mm.

C.3.3.

Maatcilinder met maatstreep. De vlotter moet volledig passen in het gedeelte van de cilinder onder de
maatstreep; het oppervlak van de vloeistof mag alleen worden doorbroken door de draad waaraan de vlotter
hangt. De inwendige doorsnede van de maatcilinder moet minimaal 6 mm groter zĳn dan die van de vlotter.

C.3.4.

Thermometer (of temperatuurvoeler) met een schaalverdeling in graden en tienden van graden van 10 tot
40 °C, gekalibreerd tot op 0,05 °C.

C.3.5.

Gewichten, geĳkt door een erkende ĳkinstantie.
Opmerking 1: Ook een tweeschalige balans kan worden gebruikt. Het principe van deze methode wordt
beschreven in hoofdstuk 1 („Dichtheid en relatieve dichtheid”) van de bĳlage bĳ Verordening
(EEG) nr. 2676/90 (blz. 7).

C.4.

Werkwĳze
De vlotter en de maatcilinder moeten vóór elke meting worden gereinigd met gedestilleerd water, worden
gedroogd met zacht laboratoriumpapier dat geen vezels afgeeft en worden gespoeld met de oplossing waarvan
de dichtheid moet worden bepaald. Teneinde het verlies van alcohol door verdamping te beperken moeten de
metingen worden uitgevoerd zodra het apparaat is gestabiliseerd.

C.4.1.

Kalibratie van de balans
Hoewel een balans meestal een intern kalibratiesysteem heeft, moet de hydrostatische balans kunnen worden
gekalibreerd met gewichten die door een officiële ĳkinstantie zĳn gecontroleerd.

C.4.2.

Kalibratie van de vlotter

C.4.2.1.

Vul de maatcilinder tot de maatstreep met dubbel gedestilleerd water (of water met een gelĳkwaardige
zuiverheid, zoals gemicrofiltreerd water met een geleidingsvermogen van 18,2 MΩ/cm) bĳ een temperatuur
tussen 15 en 25 °C, maar bĳ voorkeur bĳ 20 °C.

C.4.2.2.

Dompel de vlotter en de thermometer in, roer en lees de dichtheid van de vloeistof op het apparaat af en
corrigeer deze indien nodig, zodat het resultaat gelĳk is aan de dichtheid van het water bĳ de meettemperatuur.

C.4.3.

Controle met behulp van een alcohol/watermengsel

C.4.3.1.

Vul de maatcilinder tot de maatstreep met een alcohol/watermengsel met bekende samenstelling bĳ een
temperatuur tussen 15 en 25 °C, maar bĳ voorkeur bĳ 20 °C.

C.4.3.2.

Dompel de vlotter en de thermometer in, roer en lees de dichtheid van de vloeistof (of het alcoholgehalte als
het apparaat die mogelĳkheid biedt) op het apparaat af. Het zo bepaalde alcoholgehalte moet gelĳk zĳn aan
het reeds eerder bepaalde alcoholgehalte.
Opmerking 2: Deze oplossing met een bekend alcoholgehalte kan ook in plaats van dubbel gedestilleerd water
bĳ de kalibratie van de vlotter worden gebruikt.
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C.4.4.

Meting van de dichtheid van een destillaat (of het alcoholgehalte daarvan als het apparaat die mogelĳkheid
biedt)

C.4.4.1.

Vul de maatcilinder tot de maatstreep met het te analyseren monster.

C.4.4.2.

Dompel de vlotter en de thermometer in, roer en lees de dichtheid van de vloeistof (of het alcoholgehalte als
dit mogelĳk is) op het apparaat af. Noteer de temperatuur als de dichtheid bĳ t °C (ρt) wordt gemeten.

C.4.4.3.

Herleid ρt tot ρ20 met behulp van de tabel voor de dichtheid van alcohol/watermengsels ρT (tabel II van bĳlage
II van het Handboek van analysemethode van de OIV (1994), blz. 17-29).

C.4.5.

Reiniging van de vlotter en de maatcilinder

C.4.5.1.

Dompel de vlotter in de maatcilinder met de reinigingsoplossing voor de vlotter.

C.4.5.2.

Laat het geheel een uur staan en draai de vlotter nu en dan rond.

C.4.5.3.

Spoel overvloedig met kraanwater en vervolgens met gedestilleerd water.

C.4.5.4.

Droog met zacht laboratoriumpapier dat geen vezels afgeeft.
Volg deze procedure wanneer de vlotter voor het eerst wordt gebruikt en vervolgens geregeld wanneer dit
nodig is.

C.4.6.

Resultaat
Bereken het effectieve alcoholgehalte uit de dichtheid (ρ20) met behulp van de hieronder gespecificeerde tabel.
De tabel met de waarde van het alcoholvolumegehalte in % (v/v) bĳ 20 °C als functie van de dichtheid van
alcohol/watermengsels bĳ 20 °C is de internationale tabel die door de Internationale Organisatie voor
Wettelĳke Metrologie in haar aanbeveling nr. 22 is vastgesteld.

C.5.

Karakteristieken van de resultaten van de methode (precisie)

C.5.1.

Statistische resultaten van het interlaboratoriumonderzoek
Een internationaal onderzoek naar de resultaten van de methode, uitgevoerd volgens internationaal overeengekomen procedures, heeft de volgende gegevens opgeleverd [1] [2]:
Jaar van het interlaboratoriumonderzoek:

1997

Aantal laboratoria:

12

Aantal monsters:
Monsters

6
A

B

C

D

E

F

Aantal resterende laboratoria na eliminatie uitbĳters

12

10

11

12

11

9

Aantal uitbĳters (laboratoria)

—

2

1

—

1

2

Aantal geaccepteerde resultaten
– ) in % (v/v)
Gemiddelde waarde (×

24

20

22

24

22

18

23,80

40,09

40,29

39,26

42,38

57,16

43,09 (*)

45,89 (*)

63,44 (*)

26,51 (*)
Standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (Sr) in % (v/v)

0,048

0,065

0,042

0,099

0,094

0,106

Relatieve standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (RSDr) (%)

0,19

0,16

0,10

0,24

0,21

0,18

Herhaalbaarheidsgrens (r) in % (v/v)

0,13

0,18

0,12

0,28

0,26

0,30

Standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (SR) in % (v/v)

0,060

0,076

0,073

0,118

0,103

0,125

Relatieve standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (RSDR) (%)

0,24

0,19

0,18

0,29

0,23

0,21

Reproduceerbaarheidsgrens (R) in % (v/v)

0,17

0,21

0,20

0,33

0,29

0,35

Monstertypes:
A vruchtenlikeur: twee gehaltes (*);
B brandy: blinde duplo's;
C whisky: blinde duplo's;
D grappa: twee gehaltes (*);
E aquavit: twee gehaltes (*);
F rum: twee gehaltes (*).
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Figuur 1: Destillatieopstelling voor de meting van het effectieve alcoholvolumegehalte van gedistilleerde dranken
1. Rondbodemkolf, 1 liter, met glazen kogel-normaalslijpstuk
2. Vigreux-rectificeerkolom, 20 cm
3. Buiskoeler volgens West met rechte rand, 10 cm
4. Spiraalkoeler, 40 cm
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II. BEPALING VAN DE TOTALE HOEVEELHEID DROGE STOF IN GEDISTILLEERDE DRANKEN: GRAVIMETRISCHE METHODE
1.

Toepassingsgebied
Krachtens Verordening (EEG) nr. 1576/89 is deze methode alleen van toepassing op aquavit met een
hoeveelheid droge stof van ten hoogste 15 g/l.

2.

Referentienormen
ISO 3696:1987: Water voor analyses — Specificaties en testmethoden.

3.

Definitie
De totale hoeveelheid droge stof omvat al het materiaal dat onder gespecificeerde fysische omstandigheden
niet vluchtig is.

4.

Principe
Het residu dat overblĳft na droogdampen van de gedistilleerde drank op een kokend waterbad, wordt in een
droogstoof gedroogd en vervolgens gewogen.

5.

Apparatuur

5.1.

Ronde uitdampschaal met vlakke bodem, doorsnede 55 mm.

5.2.

Kokend waterbad.

5.3.

Pipet, 25 ml, klasse A.

5.4.

Droogstoof.

5.5.

Exsiccator.

5.6.

Analytische balans met een nauwkeurigheid van 0,1 mg.

6.

Monsterneming en monsters
De monsters worden vóór de analyse bĳ kamertemperatuur bewaard.

7.

Werkwĳze

7.1.

Pipetteer 25 ml van de gedistilleerde drank die minder dan 15 g droge stof/l bevat, in een vooraf gewogen
ronde uitdampschaal met vlakke bodem en een doorsnede van 55 mm. Bĳ het droogdampen wordt de
uitdampschaal gedurende het eerste uur op het deksel van het kokend waterbad geplaatst, zodat de vloeistof
niet gaat koken, aangezien dit tot verliezen door spatten zou kunnen leiden. Laat daarna de schaal nog één uur
in rechtstreeks contact met de stoom van het kokend waterbad staan.

7.2.

Droog vervolgens het residu door de uitdampschaal gedurende twee uur bĳ 105 ± 3 °C in een droogstoof te
laten staan. Laat de uitdampschaal afkoelen in een exsiccator en weeg de schaal met de inhoud.

8.

Berekening
De massa van het residu, vermenigvuldigd met 40, is de hoeveelheid droge stof in de gedistilleerde drank, die
moet worden uitgedrukt in g/l met één decimaal.

9.

Karakteristieken van de resultaten van de methode (precisie)

9.1.

Statistische resultaten van het interlaboratoriumonderzoek
Een internationaal onderzoek naar de resultaten van de methode, uitgevoerd volgens internationaal overeengekomen procedures, heeft de volgende gegevens opgeleverd [1] [2].
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Jaar van het interlaboratoriumonderzoek:
Aantal laboratoria:

L 333/35

1997
10

Aantal monsters:

4
Monsters

A

B

C

D

Aantal resterende laboratoria na eliminatie uitbĳters

9

9

8

9

Aantal uitbĳters (laboratoria)

1

1

2

—

Aantal geaccepteerde resultaten
– ) in g/l
Gemiddelde waarde (×

18

18

16

18

9,0

9,1

10,0

11,8

7,8

9,4

11,1

0,075

0,441

0,028

0,123

Relatieve standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (RSDr) (%)

0,8

5,2

0,3

1,1

Herhaalbaarheidsgrens (r) in g/l

0,2

1,2

0,1

0,3

0,148

0,451

0,058

0,210

Relatieve standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (RSDR) (%)

1,6

5,3

0,6

1,8

Reproduceerbaarheidsgrens (R) in g/l

0,4

1,3

0,2

0,6

Standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (Sr) in g/l

Standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (SR) in g/l

Monstertypes
A brandy: blinde duplo's;
B rum: twee gehaltes;
C grappa: twee gehaltes;
D aquavit: twee gehaltes.
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III. BEPALING VAN VLUCHTIGE STOFFEN EN METHANOL IN GEDISTILLEERDE DRANKEN
III.1. ALGEMENE OPMERKINGEN
1.

Definities
In Verordening (EEG) nr. 1576/89 worden voor een aantal gedistilleerde dranken (onder andere rum, uit de
wĳnbouw afkomstige eau-de-vie en vruchten-eau-de-vie) minimale gehaltes vastgesteld voor andere vluchtige
verbindingen dan ethanol en methanol. Uitsluitend voor deze categorieën dranken worden deze gehaltes
geacht gelĳk te zĳn aan de som van de concentratie van:
1. vluchtige zuren, uitgedrukt als azĳnzuur;
2. aldehyden, uitgedrukt als ethanal door de som van ethanal (aceetaldehyd) en de ethanalfractie in
1,1-diethoxyethaan (acetaal);
3. de volgende hogere alcoholen: propaan-1-ol, butaan-1-ol, butaan-2-ol, 2-methylpropaan-1-ol, elk apart
bepaald, en 2-methylbutaan-1-ol en 3-methylbutaan-1-ol, elk apart bepaald of als de som van deze twee
verbindingen;
4. ethylacetaat.
De gangbare methoden voor de meting van vluchtige verbindingen zĳn:
— de vluchtige zuren als de vluchtige zuurgraad;
— de aldehyden (ethanal en acetaal), ethylacetaat en de alcoholen met behulp van gaschromatografie (GC).

2.

Gaschromatografische analyse van vluchtige verbindingen
Een gaschromatografische bepaling van andere dan de bovengenoemde vluchtige stoffen kan bĳzonder
interessant blĳken te zĳn om zowel de herkomst van de bĳ de distillatie gebruikte grondstoffen als de feitelĳke
distillatieomstandigheden te bepalen.
Sommige gedistilleerde dranken bevatten andere vluchtige bestanddelen, zoals aromatische verbindingen, die
kenmerkend zĳn voor de grondstoffen die zĳn gebruikt om de alcohol te verkrĳgen, het aroma van de
gedistilleerde drank en de bĳzondere kenmerken van de bereiding van deze drank. Deze verbindingen zĳn
belangrĳk om te beoordelen in hoeverre aan de eisen van Verordening (EEG) nr. 1576/89 is voldaan.

III.2. GASCHROMATOGRAFISCHE BEPALING VAN VLUCHTIGE CONGENEREN IN GEDISTILLEERDE DRANKEN
1.

Toepassingsgebied
Deze methode is geschikt voor de bepaling van 1,1-diethoxyethaan (acetaal), 2-methylbutaan-1-ol (amylalcohol), 3-methylbutaan-1-ol (isoamylalcohol), methanol (methylalcohol), ethylethanoaat (ethylacetaat), butaan1-ol (n-butanol), butaan-2-ol (sec-butanol), 2-methylpropaan-1-ol (isobutylalcohol), propaan-1-ol (n-propanol)
en ethanal (aceetaldehyd) in gedistilleerde dranken met behulp van gaschromatografie. Bĳ deze methode wordt
een interne standaard gebruikt zoals pentaan-3-ol. De concentraties van de analyten worden uitgedrukt in
gram per 100 liter absolute ethanol; het alcoholgehalte van het product moet vóór de analyse worden bepaald.
Gedistilleerde dranken waarvoor deze analysemethode kan worden gebruikt zĳn bĳvoorbeeld: whisky, brandy,
rum, wĳn-eau-de-vie, vruchten-eau-de-vie en druivendraf-eau-de-vie.

2.

Referentienormen
ISO 3696:1987: Water voor analyses — Specificaties en testmethoden.

3.

Definitie
Congeneren zĳn vluchtige stoffen die bĳ de vergisting, de distillatie en de rĳping van gedistilleerde dranken
tegelĳk met ethanol worden gevormd.

4.

Principe
Congeneren in gedistilleerde dranken worden bepaald door de gedistilleerde drank, eventueel na afdoende
verdunning, rechtstreeks in een gaschromatograaf (GC) te injecteren. Vóór injectie wordt aan de gedistilleerde
drank een geschikte interne standaard toegevoegd. De congeneren worden met behulp van temperatuurprogrammering op een geschikte kolom gescheiden en met een vlamionisatiedetector gedetecteerd. Op basis van
de responsfactor, die bĳ de kalibratie onder identieke chromatografische omstandigheden als bĳ de analyse van
de gedistilleerde drank wordt verkregen, wordt de concentratie van elke congeneer in vergelĳking met de
interne standaard bepaald.
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Reagentia en materialen
Gebruik, tenzĳ anders wordt vermeld, uitsluitend reagentia met een zuiverheid boven 97 %, gekocht bĳ een
ISO-erkende leverancier met een zuiverheidsbewĳs, die bĳ de gebruikte verdunning geen andere congeneren
bevatten (dit kan worden bevestigd door de injectie van aparte standaards met congeneren bĳ de gebruikte
verdunning en de onder punt 6.4 vermelde GC-omstandigheden), en uitsluitend water van minimaal klasse 3,
zoals gedefinieerd in ISO 3696. Acetaal en aceetaldehyd moeten in het donker bĳ < 5 °C worden bewaard;
alle andere reagentia kunnen bĳ kamertemperatuur worden bewaard.

5.1.

Ethanol absoluut (CAS 64-17-5).

5.2.

Methanol (CAS 67-56-1).

5.3.

Propaan-1-ol (CAS 71-23-8).

5.4.

2-methylpropaan-1-ol (CAS 78-33-1).

5.5.

Aanvaardbare interne standaards: pentaan-3-ol (CAS 584-02-1), pentaan-1-ol (CAS 71-41-0), 4-methylpentaan-1-ol (CAS 626-89-1) of methylnonanoaat (CAS 1731-84-6).

5.6.

2-methylbutaan-1-ol (CAS 137-32-6).

5.7.

3-methylbutaan-1-ol (CAS 123-51-3).

5.8.

Ethylacetaat (CAS 141-78-6).

5.9.

Butaan-1-ol (CAS 71-36-3).

5.10.

Butaan-2-ol (CAS 78-92-2).

5.11.

Aceetaldehyd (CAS 75-07-0).

5.12.

Acetaal (CAS 105-57-7).

5.13.

Verdunde ethanol, 40 % (v/v)
Breng voor de bereiding van verdunde ethanol (400 ml/l) 400 ml ethanol (5.1) in een maatkolf van 1 l, vul
met gedestilleerd water aan tot de maatstreep en meng goed.

5.14.

Bereiding en bewaring van de standaardoplossingen (voor de gevalideerde methode gebruikte procedure)
Alle standaardoplossingen moeten bĳ < 5 °C worden bewaard en eens per maand vers worden bereid. De
massa van de bestanddelen en de oplossingen moet tot op 0,1 mg nauwkeurig worden bepaald.

5.14.1.

Standaardoplossing A
Pipetteer de volgende reagentia in een maatkolf van 100 ml die ongeveer 60 ml verdunde ethanol (5.13)
bevat teneinde verdamping van de bestanddelen zoveel mogelĳk te voorkomen, vul met verdunde ethanol
(5.13) aan tot de maatstreep en meng zorgvuldig. Registreer het gewicht van de kolf en van elk toegevoegd
bestanddeel en het uiteindelĳke totaalgewicht van de inhoud.
Bestanddeel

Volume (ml)

Methanol (5.2)

3,0

Propaan-1-ol (5.3)

3,0

2-methylpropaan-1-ol (5.4)

3,0

2-methylbutaan-1-ol (5.6)

3,0

3-methylbutaan-1-ol (5.7)

3,0

Ethylacetaat (5.8)

3,0

Butaan-1-ol (5.9)

3,0

Butaan-2-ol (5.10)

3,0

Aceetaldehyd (5.11)

3,0

Acetaal (5.12)

3,0

Opmerking 1: Het verdient de voorkeur acetaal en aceetaldehyd als laatste toe te voegen om verdampingsverliezen tot een minimum te beperken.
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5.14.2.

Standaardoplossing B
Pipetteer 3 ml pentaan-3-ol of een andere geschikte interne standaard (5.5) in een maatkolf van 100 ml die
ongeveer 80 ml verdunde ethanol (5.13) bevat, vul met verdunde ethanol (5.13) aan tot de maatstreep en
meng zorgvuldig.
Registreer het gewicht van de kolf en van de toegevoegde pentaan-3-ol of andere interne standaard en het
uiteindelĳke totaalgewicht van de inhoud.

5.14.3.

Standaardoplossing C
Pipetteer 1 ml oplossing A (5.14.1) en 1 ml oplossing B (5.14.2) in een maatkolf van 100 ml die ongeveer
80 ml verdunde ethanol (5.13) bevat, vul met verdunde ethanol (5.13) aan tot de maatstreep en meng
zorgvuldig.
Registreer het gewicht van de kolf en van elk toegevoegd bestanddeel en het uiteindelĳke totaalgewicht van de
inhoud.

5.14.4.

Standaardoplossing D
Maak met de reeds bereide standaardoplossing A (5.14.1) een standaard voor kwaliteitsbeheersing om de
continuïteit van de analyse te waarborgen. Pipetteer 1 ml oplossing A (5.14.1) in een maatkolf van 100 ml
die ongeveer 80 ml verdunde ethanol (5.13) bevat, vul met verdunde ethanol (5.13) aan tot de maatstreep en
meng zorgvuldig.
Registreer het gewicht van de kolf en van elk toegevoegd bestanddeel en het uiteindelĳke totaalgewicht van de
inhoud.

5.14.5.

Standaardoplossing E
Pipetteer 10 ml oplossing B (5.14.2) in een maatkolf van 100 ml die ongeveer 80 ml verdunde ethanol
(5.13) bevat, vul met verdunde ethanol (5.13) aan tot de maatstreep en meng zorgvuldig.
Registreer het gewicht van de kolf en van elk toegevoegd bestanddeel en het uiteindelĳke totaalgewicht van de
inhoud.

5.14.6.

Standaardoplossingen om de lineariteit van de respons van de detector te controleren
Pipetteer in aparte maatkolven van 100 ml die ongeveer 80 ml verdunde ethanol (5.13) bevatten 0, 0,1, 0,5,
1,0 en 2,0 ml oplossing A (5.14.1) en 1 ml oplossing B (5.14.2), vul met verdunde ethanol (5.13) aan tot de
maatstreep en meng zorgvuldig.
Registreer het gewicht van de kolf en van elk toegevoegd bestanddeel en het uiteindelĳke totaalgewicht van de
inhoud.

5.14.7.

Standaardoplossing voor kwaliteitsbeheersing
Pipetteer 9 ml standaardoplossing D (5.14.4) en 1 ml standaardoplossing E (5.14.5) in een weegflesje en
meng zorgvuldig.
Registreer het gewicht van de fles en van elk toegevoegd bestanddeel en het uiteindelĳke totaalgewicht van de
inhoud.

6.

Apparatuur

6.1.

Apparatuur waarmee de dichtheid en het alcoholgehalte kan worden gemeten.

6.2.

Analytische balans waarmee het gewicht tot op vier decimalen nauwkeurig kan worden bepaald.

6.3.

Gaschromatograaf met temperatuurprogrammering, voorzien van een vlamionisatiedetector en een integrator
of een ander systeem voor gegevensverwerking waarmee piekoppervlakken of piekhoogtes kunnen worden
gemeten.

6.4.

Kolom(men) voor gaschromatografie waarmee de analyten zodanig kunnen worden gescheiden dat de kleinste
resolutie tussen de verschillende bestanddelen (behalve 2-methylbutaan-1-ol en 3-methylbutaan-1-ol) minimaal
1,3 is.
Opmerking 2: De volgende kolommen en GC-omstandigheden zĳn bĳvoorbeeld geschikt voor de bepaling:
1. Een „retention gap” van 1 m × 0,32 mm i.d. gekoppeld aan een CP-WAX 57 CB kolom van
50 m × 0,32 mm i.d. en filmdikte 0,2 µm (gestabiliseerd polyethyleenglycol), gevolgd door
een Carbowax 400 kolom van 50 m × 0,32 mm i.d. en filmdikte 0,2 µm. (De kolommen
worden gekoppeld met een „press-fit”-koppeling).
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Draaggas en druk:

Helium (135 kPa)

Kolomtemperatuur:

35 °C gedurende 17 min, van 35 °C naar 70 °C met
12 °C/min en op 70 °C houden gedurende 25 min

Injectortemperatuur:

150 °C

Detectortemperatuur:

250 °C

Injectievolume:

1 µl, split 20 tot 100:1

2. Een „retention gap” van 1 m × 0,32 mm i.d. gekoppeld aan een CP-WAX 57 CB kolom van
50 m × 0,32 mm i.d. en filmdikte 0,2 µm (gestabiliseerd polyethyleenglycol). (De „retention gap” wordt gekoppeld met een „press-fit”-koppeling).
Draaggas en druk:

Helium (65 kPa)

Kolomtemperatuur:

35 °C gedurende 10 min, van 35 °C naar 110 °C met
5 °C/min, van 110 °C naar 190 °C met 30 °C/min en op
190 °C houden gedurende 2 min

Injectortemperatuur:

260 °C

Detectortemperatuur:

300 °C

Injectievolume:

1 µl, split 55:1

3. Een gepakte kolom (5 % CW 20M, Carbopak B), 2 m × 2 mm i.d.
Kolomtemperatuur:

65 °C gedurende 4 min, van 65 °C naar 140 °C met
10 °C/min, op 140 °C houdende gedurende 5 min, van
140 °C naar 150 °C met 5 °C/min en op 150 °C houden
gedurende 3 min

Injectortemperatuur:

65 °C

Detectortemperatuur:

200 °C

Injectievolume:

1 µl

7.

Monsterneming en monsters

7.1.

Laboratoriummonster.
Bĳ ontvangst wordt van elk monster het alcoholgehalte gemeten (6.1).

8.

Werkwĳze (voor de gevalideerde methode gebruikte procedure)

8.1.

Monstervoorbereiding

8.1.1.

Weeg een geschikt afgesloten weegflesje en registreer het gewicht.

8.1.2.

Pipetteer 9 ml laboratoriummonster in het flesje en registreer het gewicht (MMONSTER).

8.1.3.

Voeg 1 ml standaardoplossing E (5.14.5) toe en registreer het gewicht (MIS).

8.1.4.

Schud het monster krachtig (ten minste 20 keer omkeren). De monsters moeten vóór de analyse bĳ < 5 °C
worden bewaard om eventuele verliezen van vluchtige stoffen tot een minimum te beperken.

8.2.

Blancobepaling

8.2.1.

Weeg een geschikt afgesloten weegflesje met een tot op 4 decimalen nauwkeurige balans (6.2) en registreer het
gewicht.

8.2.2.

Pipetteer 9 ml verdunde ethanol 40 % (5.13) in het flesje en registreer het gewicht.

8.2.3.

Voeg 1 ml standaardoplossing E (5.14.5) toe en registreer het gewicht.

8.2.4.

Schud het flesje krachtig (ten minste 20 keer omkeren). De monsters moeten vóór de analyse bĳ < 5 °C
worden bewaard om eventuele verliezen van vluchtige stoffen tot een minimum te beperken.

8.3.

Voorbereidende bepaling
Injecteer standaardoplossing C (5.14.3) om na te gaan of alle analyten met een resolutie van minimaal 1,3
worden gescheiden (behalve 2-methylbutaan-1-ol en 3-methylbutaan-1-ol).
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Kalibratie
De kalibratie moet via de volgende procedure worden gecontroleerd. Controleer of de respons lineair is door
achtereenvolgens elke standaardoplossing voor lineariteitscontrole (5.14.6) met interne standaard (IS) in triplo
te analyseren. Bereken uit de piekhoogte of het piekoppervlak van de integrator voor elke injectie de
verhouding R voor elke congeneer en zet R uit tegen de concentratieverhouding C tussen congeneer en interne
standaard (IS). Deze curve moet lineair zĳn en een correlatiecoëfficiënt van minimaal 0,99 hebben.
R =

C =

8.5.

Piekoppervlak of -hoogte van de congeneer
Piekoppervlak of -hoogte van de IS
Concentratie van de congeneer (µg/g)
Concentratie van de IS (µg/g)

Bepaling
Injecteer standaardoplossing C (5.14.3) en twee keer de standaardoplossing voor kwaliteitsbeheersing (5.14.7).
Injecteer daarna de onbekende monsters (voorbehandeld volgens 8.1 en 8.2) en om de tien monsters één keer
de standaardoplossing voor kwaliteitsbeheersing om na te gaan of de analyse stabiel is. Injecteer om de vĳf
monsters één keer standaardoplossing C (5.14.3).

9.

Berekening
Er kan een geautomatiseerd systeem voor gegevensverwerking worden gebruikt, mits de gegevens overeenkomstig onderstaande beginselen kunnen worden gecontroleerd.
Meet voor de congeneren en de interne standaard het piekoppervlak of de piekhoogte.

9.1.

Berekening van de responsfactor
Bereken uit het chromatogram voor standaardoplossing C (5.14.3) met vergelĳking (1) de responsfactor voor
elke congeneer:
Piekoppervlak of -hoogte IS

(1) Responsfactor =

Piekoppervlak of -hoogte congeneer

×

Conc. congeneer (µg/g)
Conc. IS (µg/g)

Hierbĳ is:
IS =

interne standaard,

Conc. congeneer = concentratie van de congeneer in oplossing C (5.14.3),
Conc. IS =
9.1.2.

concentratie van de interne standaard in oplossing C (5.14.3).

Analyse van de monsters
Bereken met vergelĳking (2) de concentratie van elke congeneer in de monsters:
(2) Concentratie van de congeneer (µg / g) =
Piekoppervlak of -hoogte congeneer
Piekoppervlak of -hoogte IS

×

MIS (g)
MMONSTER (g)

× Conc. IS (µg/g) × RF

Hierbĳ is:

9.1.3.

MMONSTER =

gewicht van het monster (8.1.2),

MIS =

gewicht van de interne standaard (8.1.3),

Conc. IS =

concentratie van de interne standaard in oplossing E (5.14.5),

RF =

responsfactor, berekend volgens vergelĳking (1).

Analyse van de standaardoplossing voor kwaliteitsbeheersing
Bereken met vergelĳking (3) de procentuele recovery voor elke congeneer in de standaardoplossingen voor
kwaliteitsbeheersing (5.14.7):
(3) % Recovery (%) =

Concentratie van de analyt in standaard kwaliteitsbeheersing
Concentratie van de analyt in oplossing D

× 100

De concentratie van de analyt in de standaard voor kwaliteitsbeheersing wordt met de vergelĳkingen (1) en (2)
berekend.
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Uiteindelĳke weergave van de resultaten
De resultaten voor de monsters worden met vergelĳking (4) omgerekend van µg/g tot gram per 100 liter
absolute alcohol:
(4) Concentratie in gram per 100 liter absolute alcohol =
Concentratie (µg/g) × ρ × 10/(gehalte in % (v/v) × 1 000)

Hierbĳ is:
ρ = dichtheid in kg/m3.
De resultaten worden vermeld met drie significante cĳfers en maximaal één cĳfer achter de komma, bĳvoorbeeld 11,4 g per 100 l absolute alcohol.

10.

Kwaliteitsborging en -beheersing (gebruikt voor de gevalideerde methode)
Bereken met vergelĳking (2) de concentratie van elke congeneer in de standaardoplossingen voor kwaliteitsbeheersing die volgens de procedure van de punten 8.1.1 tot en met 8.1.4 worden bereid. Bereken met
vergelĳking (3) de procentuele recovery. Als het resultaat van de analyse voor elke congeneer binnen ± 10 %
van de theoretische waarde ligt, mag de analyse worden voortgezet. Als dit niet zo is, moet worden
onderzocht wat de oorzaak van de onnauwkeurigheid is en moeten de nodige corrigerende maatregelen
worden genomen.

11.

Karakteristieken van de resultaten van de methode (precisie)
Statistische resultaten van het interlaboratoriumonderzoek: in de volgende tabellen zĳn de waarden opgenomen voor de volgende verbindingen: ethanal, ethylacetaat, acetaal, ethanal totaal, methanol, butaan-2-ol,
propaan-1-ol, butaan-1-ol, 2-methylpropaan-1-ol, 2-methylbutaan-1-ol en 3-methylbutaan-1-ol.
Een internationaal onderzoek naar de resultaten van de methode, uitgevoerd volgens internationaal overeengekomen procedures, heeft de volgende gegevens opgeleverd:
Jaar van het interlaboratoriumonderzoek:
Aantal laboratoria:
Aantal monsters:
Analyt:

1997
32
5
ethanal

Monsters

A

B

C

D

E

Aantal resterende laboratoria na eliminatie uitbĳters

28

26

27

27

28

Aantal uitbĳters (laboratoria)

2

4

3

3

2

Aantal geaccepteerde resultaten
– ) in µg/g
Gemiddelde waarde (×

56

52

54

54

56

63,4

71,67

130,4

38,4

28,6

13,8 (*)

52,2 (*)

6,8

4,1

3,6

Standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (Sr) in µg/g

3,3

1,9

Relatieve standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (RSDr) (%)

5,2

2,6

5,2

15,8

8,9

Herhaalbaarheidsgrens (r) in µg/g

9,3

5,3

19,1

11,6

10,1

Standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (SR) in µg/g

12

14

22

6,8

8,9

Relatieve standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (RSDR) (%)

18,9

19,4

17,1

26,2

22,2

Reproduceerbaarheidsgrens (R) in µg/g

33,5

38,9

62,4

19,1

25,1

Monstertypes:
A brandy: blinde duplo's;
B kirsch: blinde duplo's;
C grappa: blinde duplo's;
D whisky: twee gehaltes (*);
E rum: twee gehaltes (*).
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Jaar van het interlaboratoriumonderzoek:
Aantal laboratoria:
Aantal monsters:
Analyt:

29.12.2000

1997
32
5
ethylacetaat

Monsters

A

B

C

D

E

Aantal resterende laboratoria na eliminatie uitbĳters

24

24

25

24

24

Aantal uitbĳters (laboratoria)

2

2

1

2

2

Aantal geaccepteerde resultaten
– ) in µg/g
Gemiddelde waarde (×

48

48

50

48

48

96,8

1 046

120,3

112,5

99,1

91,8 (*)

117,0 (*)

Standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (Sr) in µg/g

2,2

15

2,6

2,1

2,6

Relatieve standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (RSDr) (%)

2,3

1,4

2,1

2,0

2,4

Herhaalbaarheidsgrens (r) in µg/g

6,2

40,7

7,2

5,8

7,3

Standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (SR) in µg/g

6,4

79

8,2

6,2

7,1

Relatieve standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (RSDR) (%)

6,6

7,6

6,8

6,2

6,6

Reproduceerbaarheidsgrens (R) in µg/g

17,9

221,9

22,9

17,5

20,0

A

B

C

D

E

Aantal resterende laboratoria na eliminatie uitbĳters

20

21

22

17

21

Aantal uitbĳters (laboratoria)

4

3

2

4

3

Aantal geaccepteerde resultaten
– ) in µg/g
Gemiddelde waarde (×

40

42

44

34

42

35,04

36,46

68,5

20,36

15,1

6,60 (*)

28,3 (*)

Monstertypes:
A brandy: blinde duplo's;
B kirsch: blinde duplo's;
C grappa: blinde duplo's;
D whisky: twee gehaltes (*);
E rum: twee gehaltes (*).

Jaar van het interlaboratoriumonderzoek:
Aantal laboratoria:
Aantal monsters:
Analyt:

1997
32
5
acetaal

Monsters

Standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (Sr) in µg/g

0,58

0,84

1,6

0,82

1,9

Relatieve standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (RSDr) (%)

1,7

2,3

2,3

6,1

8,7

Herhaalbaarheidsgrens (r) in µg/g

1,6

2,4

4,4

2,3

5,3

Standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (SR) in µg/g

4,2

4,4

8,9

1,4

3,1

Relatieve standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (RSDR) (%)

12,1

12,0

13,0

10,7

14,2

Reproduceerbaarheidsgrens (R) in µg/g

11,8

12,2

25,0

4,0

8,7

Monstertypes:
A brandy: blinde duplo's;
B kirsch: blinde duplo's;
C grappa: blinde duplo's;
D whisky: twee gehaltes (*);
E rum: twee gehaltes (*).
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Jaar van het interlaboratoriumonderzoek:
Aantal laboratoria:
Aantal monsters:
Analyt:
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1997
32
5
ethanal totaal

Monsters

A

B

C

D

E

Aantal resterende laboratoria na eliminatie uitbĳters

23

19

22

21

22

Aantal uitbĳters (laboratoria)

1

5

2

3

2

Aantal geaccepteerde resultaten
– ) in µg/g
Gemiddelde waarde (×

46

38

44

42

44

76,5

85,3

156,5

45,4

32,7

15,8 (*)

61,8 (*)

Standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (Sr) in µg/g

3,5

1,3

6,5

4,4

3,6

Relatieve standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (RSDr) (%)

4,6

1,5

4,2

14,2

7,6

Herhaalbaarheidsgrens (r) in µg/g

9,8

3,5

18,3

12,2

10,0

Standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (SR) in µg/g

13

15

24,1

7,3

9,0

Relatieve standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (RSDR) (%)

16,4

17,5

15,4

23,7

19,1

Reproduceerbaarheidsgrens (R) in µg/g

35,2

41,8

67,4

20,3

25,2

A

B

C

D

E

Aantal resterende laboratoria na eliminatie uitbĳters

26

27

27

28

25

Aantal uitbĳters (laboratoria)

4

3

3

1

4

Aantal geaccepteerde resultaten
– ) in µg/g
Gemiddelde waarde (×

52

54

54

56

50

319,8

2 245

1 326

83,0

18,6

61,5 (*)

28,9 (*)

Monstertypes:
A brandy: blinde duplo's;
B kirsch: blinde duplo's;
C grappa: blinde duplo's;
D whisky: twee gehaltes (*);
E rum: twee gehaltes (*).

Jaar van het interlaboratoriumonderzoek:
Aantal laboratoria:
Aantal monsters:
Analyt:

1997
32
5
methanol

Monsters

Standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (Sr) in µg/g

4,4

27

22

1,5

1,3

Relatieve standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (RSDr) (%)

1,4

1,2

1,7

2,1

5,6

Herhaalbaarheidsgrens (r) in µg/g

12,3

74,4

62,5

4,3

3,8

13

99

60

4,5

2,8

Standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (SR) in µg/g
Relatieve standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (RSDR) (%)

3,9

4,4

4,6

6,2

11,8

Reproduceerbaarheidsgrens (R) in µg/g

35,2

278,3

169,1

12,5

7,9

Monstertypes:
A brandy: blinde duplo's;
B kirsch: blinde duplo's;
C grappa: blinde duplo's;
D whisky: twee gehaltes (*);
E rum: twee gehaltes (*).
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Jaar van het interlaboratoriumonderzoek:
Aantal laboratoria:

29.12.2000

1997
32

Aantal monsters:

4

Analyt:

butaan-2-ol
Monsters

A

B

C

E

Aantal resterende laboratoria na eliminatie uitbĳters

21

27

29

22

Aantal uitbĳters (laboratoria)

4

3

1

3

Aantal geaccepteerde resultaten
– ) in µg/g
Gemiddelde waarde (×

42

54

58

44

5,88

250,2

27,57

5,83
14,12 (*)

Standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (Sr) in µg/g

0,40

2,2

0,87

0,64

Relatieve standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (RSDr) (%)

6,8

0,9

3,2

6,4

Herhaalbaarheidsgrens (r) in µg/g

1,1

6,1

2,5

1,8

Standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (SR) in µg/g

0,89

13

3,2

0,87

Relatieve standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (RSDR) (%)

15,2

5,1

11,5

8,7

Reproduceerbaarheidsgrens (R) in µg/g

2,5

35,5

8,9

2,4

A

B

C

D

E

Aantal resterende laboratoria na eliminatie uitbĳters

29

27

27

29

29

Aantal uitbĳters (laboratoria)

2

4

3

2

2

Aantal geaccepteerde resultaten
– ) in µg/g
Gemiddelde waarde (×

58

54

54

58

58

86,4

3 541

159,1

272,1

177,1

229,3 (*)

222,1 (*)

Monstertypes:
A brandy: blinde duplo's;
B kirsch: blinde duplo's;
C grappa: blinde duplo's;
E rum: twee gehaltes (*).

Jaar van het interlaboratoriumonderzoek:
Aantal laboratoria:
Aantal monsters:
Analyt:

1997
32
5
propaan-1-ol

Monsters

Standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (Sr) in µg/g

3,0

24

3,6

2,3

3,3

Relatieve standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (RSDr) (%)

3,4

0,7

2,3

0,9

1,6

Herhaalbaarheidsgrens (r) in µg/g

8,3

68,5

10,0

6,4

9,1

Standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (SR) in µg/g

5,3

150

6,5

9,0

8,1

Relatieve standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (RSDR) (%)

6,1

4,1

4,1

3,6

4,1

Reproduceerbaarheidsgrens (R) in µg/g

14,8

407,2

18,2

25,2

22,7

Monstertypes:
A brandy: blinde duplo's;
B kirsch: blinde duplo's;
C grappa: blinde duplo's;
D whisky: twee gehaltes (*);
E rum: twee gehaltes (*).
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Jaar van het interlaboratoriumonderzoek:
Aantal laboratoria:

L 333/45

1997
32

Aantal monsters:

3

Analyt:

butaan-1-ol
Monsters

A

B

C

Aantal resterende laboratoria na eliminatie uitbĳters

20

22

22

Aantal uitbĳters (laboratoria)

4

4

6

Aantal geaccepteerde resultaten
– ) in µg/g
Gemiddelde waarde (×

40

44

44

3,79

5,57

7,54

Standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (Sr) in µg/g

0,43

0,20

0,43

Relatieve standaarddeviatie van de herhaalbaardheid (RSDr) (%)

11,2

3,6

5,6

Herhaalbaarheidsgrens (r) in µg/g

1,1

0,6

1,2

Standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (SR) in µg/g

0,59

0,55

0,82

Relatieve standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (RSDR) (%)

15,7

9,8

10,8

Reproduceerbaarheidsgrens (R) in µg/g

1,7

1,5

2,3

Monstertypes:
A brandy: blinde duplo's;
B kirsch: blinde duplo's;
C grappa: blinde duplo's (*).

Jaar van het interlaboratoriumonderzoek:
Aantal laboratoria:
Aantal monsters:
Analyt:

1997
32
5
2-methylpropaan-1-ol

Monsters

A

B

C

D

E

Aantal resterende laboratoria na eliminatie uitbĳters

28

31

30

26

25

Aantal uitbĳters (laboratoria)

3

0

1

5

6

Aantal geaccepteerde resultaten
– ) in µg/g
Gemiddelde waarde (×

56

62

60

52

50

174,2

111,7

185,0

291,0

115,99

246,8 (*)

133,87 (*)

Standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (Sr) in µg/g

2,3

1,6

2,5

1,8

0,74

Relatieve standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (RSDr) (%)

1,3

1,4

1,3

0,7

0,6

Herhaalbaarheidsgrens (r) in µg/g

6,4

4,5

6,9

5,0

2,1

Standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (SR) in µg/g

8,9

8,9

9,7

6,0

6,2

Relatieve standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (RSDR) (%)

5,1

8,0

5,2

2,2

5,0

Reproduceerbaarheidsgrens (R) in µg/g

24,9

24,9

27,2

16,9

17,4

Monstertypes:
A brandy: blinde duplo's;
B kirsch: blinde duplo's;
C grappa: blinde duplo's;
D whisky: twee gehaltes (*);
E rum: twee gehaltes (*).
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Jaar van het interlaboratoriumonderzoek:
Aantal laboratoria:
Aantal monsters:
Analyt:

29.12.2000

1997
32
5
2-methylbutaan-1-ol

Monsters

A

B

C

D

E

Aantal resterende laboratoria na eliminatie uitbĳters

25

26

25

27

25

Aantal uitbĳters (laboratoria)

3

2

3

1

2

Aantal geaccepteerde resultaten
– ) in µg/g
Gemiddelde waarde (×

50

52

50

54

50

113,0

48,3

91,6

72,1

39,5

45,2 (*)

61,5 (*)

Standaarddeviatie van de herhaalbaardheid (Sr) in µg/g

2,1

1,5

1,7

2,3

2,3

Relatieve standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (RSDr) (%)

1,9

3,1

1,8

3,9

4,5

Herhaalbaarheidsgrens (r) in µg/g

6,0

4,2

4,7

6,4

6,3

Standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (SR) in µg/g

7,4

3,8

6,6

4,7

4,5

Relatieve standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (RSDR) (%)

6,6

7,9

7,2

8,1

8,8

Reproduceerbaarheidsgrens (R) in µg/g

20,8

10,7

18,4

13,3

12,5

Monstertypes:
A brandy: blinde duplo's;
B kirsch: blinde duplo's
C grappa: blinde duplo's;
D whisky: twee gehaltes (*);
E rum: twee gehaltes (*).

Jaar van het interlaboratoriumonderzoek:
Aantal laboratoria:
Aantal monsters:
Analyt:

1997
32
5
3-methylbutaan-1-ol

Monsters

Aantal resterende laboratoria na eliminatie uitbĳters

A

B

C

D

E

23

23

24

27

21

Aantal uitbĳters (laboratoria)

5

5

4

1

6

Aantal geaccepteerde resultaten
– ) in µg/g
Gemiddelde waarde (×

46

46

48

54

42

459,4

242,7

288,4

142,2

212,3

120,4 (*)

245,6 (*)

Standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (Sr) in µg/g

5,0

2,4

3,4

2,4

3,2

Relatieve standaarddeviatie van de herhaalbaarheid (RSDr) (%)

1,1

1,0

1,2

1,8

1,4

Herhaalbaarheidsgrens (r) in µg/g

13,9

6,6

9,6

6,6

9,1

Standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (SR) in µg/g

29,8

13

21

8,5

6,7

Relatieve standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid (RSDR) (%)

6,5

5,2

7,3

6,5

2,9

Reproduceerbaarheidsgrens (R) in µg/g

83,4

35,4

58,8

23,8

18,7

Monstertypes:
A brandy: blinde duplo's;
B kirsch: blinde duplo's;
C grappa: blinde duplo's;
D whisky: twe gehaltes (*);
E rum: twee gehaltes (*).
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VERORDENING (EG) Nr. 2871/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 2000
houdende aanpassing aan de wetenschappelĳke en technische vooruitgang van Verordening (EEG)
nr. 3922/91 van de Raad inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve
procedures op het gebied van de burgerluchtvaart
(Voor de EER relevante tekst)

broken start en de daarmee samenhangende prestaties
van het vliegtuig in op te nemen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van 16
december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de
burgerluchtvaart (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1069/1999 van de Commissie (2), inzonderheid op artikel
11,

(4)

JAR E — „Motoren” is gewĳzigd om er bĳgewerkte
voorschriften die het resultaat zĳn van harmonisatieactiviteiten van de JAA/FAA in op te nemen en rekening te
houden met een aantal wĳzigingen van redactionele
aard.

(5)

JAR TSO — „Orders technische normen” is gewĳzigd
om er nieuwe TSO's in op te nemen en andere TSO's in
overeenstemming met wĳzigingen welke in andere JAR's
zĳn aangebracht, te herzien.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Regelgevend
Comité voor veiligheid van de luchtvaart (3),

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EEG) nr. 3922/91 is bepaald dat de
Commissie de ingevolge de wetenschappelĳke en technische vooruitgang vereiste wĳzigingen aanbrengt in de in
bĳlage II bĳ die verordening vermelde gemeenschappelĳke technische voorschriften en administratieve procedures. Momenteel is het passend dergelĳke wĳzigingen,
met name ter verbetering van de veiligheidseisen, aan te
brengen.

(2)

JAR 1 — „Definities” is gewĳzigd, teneinde er een definitie voor ultralicht (microlight) in op te nemen.

(3)

JAR 25 — „Grote vliegtuigen” is gewĳzigd teneinde er
bĳgewerkte voorschriften die het resultaat zĳn van
harmonisatieactiviteiten van de JAA/FAA en met name
de voorschriften betreffende de afstanden bĳ een afge-

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage II bĳ Verordening (EEG) nr. 3922/91 wordt vervangen
door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
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, 28 december 2000.
Voor de Commissie
Loyola DE PALACIO

Vice-voorzitter

(1) PB L 373 van 31.12.1991, blz. 4.
(2) PB L 130 van 26.5.1999, blz. 16.

(3) Vergadering van 10 november 2000.
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BĲLAGE
„BĲLAGE II
Lĳst van de vigerende codes met de in artikel 3 bedoelde gemeenschappelĳke technische voorschriften en
administratieve procedures
1. Algemeen en procedures
JAR 1

„Definities en afkortingen” tot en met wĳziging nr. 5, 15 juli 1996, en amendementen 1/97/1,
12 december 1997, en 1/99/1, 18 oktober 1999.

2. Typecertificering van producten en componenten
JAR 22

„Sailplanes en powered sailplanes” (Zweefvliegtuigen en motorzweefvliegtuigen), tot en met wĳziging
nr. 5, 28 oktober 1995.

JAR 25

„Large Aeroplans” (Grote vliegtuigen), tot en met wĳziging nr. 15, 1 oktober 2000.

JAR AWO

„All Weather Operations” (Bedrĳf onder alle weersomstandigheden), tot en met wĳziging nr. 2,
1 augustus 1996.

JAR E

„Engines” (Motoren), tot en met wĳziging nr. 10, 15 augustus 1999.

JAR P

„Propellers” (propellers) tot en met wĳziging nr. 7, 22 oktober 1987, en amendement P/96/1,
8 augustus 1996.

JAR APU

„Auxiliary Power Units” (Hulpaggregaten), tot en met wĳziging nr. 2, 26 september 1983, en
amendementen APU/92/1, 27 april 1992, en APU/96/1, 8 augustus 1996.

JAR TSO

„Technical Standard Orders” (Orders technische normen), tot en met wĳziging nr. 3, 28 april 1998, en
amendement TSO/00/4, 1 september 2000.

JAR VLA

„Very Light Aeroplanes” (Zeer lichte vliegtuigen), 1e uitgave, 26 april 1990, en amendementen
VLA/91/1, 22 oktober 1991, en VLA/92/1, 1 januari 1992.

JAR 145

„Approved Maintenance Organisations” (Goedgekeurde onderhoudsorganisaties), zoals per 1 januari
1992.”
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VERORDENING (EG) Nr. 2872/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 2000
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1859/93 houdende toepassing van invoercertificaten voor
de invoer van knoflook uit derde landen
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. 2699/2000 (2), en met name op artikel
31, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
In de bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 544/97 van de
Commissie van 25 maart 1997 tot invoering van
oorsprongscertificaten voor uit bepaalde derde landen
ingevoerde knoflook (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2520/98 (4), is een lĳst van de derde
landen opgenomen. Knoflook van oorsprong uit die
landen mag slechts in de Gemeenschap in het vrĳe
verkeer worden gebracht indien een oorsprongscertificaat wordt overgelegd dat door de bevoegde autoriteiten
van die landen is afgegeven overeenkomstig de artikelen
55 tot en met 65 van 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 (5), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 2787/2000 (6).
(2)
Op grond van de artikelen 63 tot en met 65 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 dienen de betrokken derde
landen bepaalde gegevens te verstrekken die nodig zĳn
voor de instelling van een procedure van administratieve
samenwerking tussen de communautaire diensten en de
autoriteiten van die landen.
(3)
Sommige in de bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 544/97
genoemde landen, namelĳk Libanon, de Verenigde
Arabische Emiraten, Vietnam en Maleisië hebben de
gegevens die nodig zĳn voor de instelling van de in
artikelen 63 tot en met 65 van Verordening (EEG) nr.
2454/93 bedoelde procedure van administratieve
samenwerking, nog niet aan de Commissie verstrekt.

(4)

In Verordening (EEG) nr. 1859/93 van de Commissie (7),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1662/94 (8),
is bepaald dat knoflook slechts in de Gemeenschap in
het vrĳe verkeer mag worden gebracht na overlegging
van een door de betrokken lidstaten afgegeven invoercertificaat. Geen enkele bepaling van die verordening
verbiedt de afgifte van certificaten voor de invoer van
knoflook van oorsprong uit de landen waarvoor de
bovengenoemde procedure van administratieve samenwerking nog niet is ingesteld.

(5)

Uit het voorgaande vloeit voort dat er een gevaar voor
fraude bĳ de invoer bestaat. De nodige maatregelen
dienen te worden genomen om dat gevaar weg te
nemen.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Aan artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1859/93 wordt het
volgende lid 3 toegevoegd:
„3.
Geen enkel certificaat kan worden afgegeven voor de
invoer van producten van oorsprong uit die in de bĳlage bĳ
Verordening (EG) nr. 544/97 genoemde landen die de
Commissie niet de gegevens hebben verstrekt die nodig zĳn
voor de instelling van een procedure van administratieve
samenwerking overeenkomstig de artikelen 63 tot en met
65 van Verordening (EEG) nr. 2454/93. Deze gegevens
worden geacht te zĳn meegedeeld op de datum van de in
artikel 3 van Verordening (EG) nr. 544/97 bedoelde publicatie.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 december 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.
311 van 12.12.2000, blz.
84 van 26.3.1997, blz. 8.
315 van 25.11.1998, blz.
253 van 11.10.1993, blz.
330 van 27.12.2000, blz.

1.
9.
10.
1.
1.

(7) PB L 170 van 13.7.1993, blz. 10.
(8) PB L 176 van 9.7.1994, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 2873/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 2000
inzake de opening van een tariefcontingent bĳ invoer van bepaalde goederen van oorsprong uit
Noorwegen die zĳn verkregen door verwerking van in de bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 3448/93
van de Raad bedoelde landbouwproducten
Koninkrĳk Noorwegen, anderzĳds, betreffende protocol
nr. 2 van de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrĳk Noorwegen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor horizontale vraagstukken inzake verwerkte
producten die niet onder bĳlage I van het Verdrag vallen,

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.
2580/2000 (2), inzonderheid op artikel 7, lid 2,

(3)

Gelet op Besluit 96/753/EG van de Raad van 6 december 1996
betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van
een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzĳds,
en het Koninkrĳk Noorwegen, anderzĳds, betreffende protocol
nr. 2 van de overeenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en het Koninkrĳk Noorwegen (3), inzonderheid
op artikel 2,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ 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 (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EEG) nr. 2787/2000 (5), zĳn de bepalingen gecodificeerd betreffende het beheer van de tariefcontingenten
die dienen te worden benut in chronologische volgorde
van de data van aanvaarding van de aangiften voor het
vrĳe verkeer.

(1)

Overwegende dat voor 2001 het contingent dient te
worden geopend waarin is voorzien in lid 2, onder IV,
van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
tussen de Europese Gemeenschap, enerzĳds, en het

(2)

Artikel 1
Van 1 januari tot en met 31 december 2001 worden op de in
de bĳlage bĳ deze verordening genoemde goederen van
oorsprong uit Noorwegen de in die bĳlage vermelde rechten
toegepast binnen de grenzen van het daarin aangegeven jaarlĳkse contingent.
Artikel 2
Het in artikel 1 bedoelde gemeenschappelĳk tariefcontingent
wordt door de Commissie beheerd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 308 bis tot en met 308 quater van
Verordening (EEG) nr. 2454/93.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 5 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 december 2000.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

318
298
345
253
330

van
van
van
van
van

20.12.1993,
25.11.2000,
31.12.1996,
11.10.1993,
27.12.2000,

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

18.
5.
78.
1.
1.
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BĲLAGE

Volgnummer

GN-code

Omschrĳving

09.0764

ex 1806
1806 20
1806 31
1806 32
1806 90

Chocolade en andere bereidingen voor menselĳke consumptie
die cacao bevatten, met uitzondering van cacaopoeder waaraan
suiker of andere zoetstoffen zĳn toegevoegd van GN-code
1806 10

Omvang van het
contingent

Contingentrecht

5 500 ton

35,15 EUR/100 kg
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VERORDENING (EG) Nr. 2874/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 2000
waarbĳ machtiging wordt verleend tot de overdracht van bepaalde hoeveelheden tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De overdracht waarom de Volksrepubliek China heeft
verzocht, valt binnen de grenzen van de flexibiliteitsbepalingen bedoeld in artikel 5 van de op 9 december
1988 geparafeerde Overeenkomst betreffende de handel
in textielproducten tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Volksrepubliek China, zoals vastgesteld in bĳlage VIII bĳ Verordening (EEG) nr. 3030/93.

(4)

Het is dienstig aan dit verzoek te voldoen.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het bĳ artikel 17
van Verordening (EEG) nr. 3030/93 ingestelde Comité
textielproducten,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad van 12
oktober 1993 betreffende een gemeenschappelĳke regeling
voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde
landen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2474/
2000 (2), inzonderheid op artikel 7,
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 5 van de op 9 december 1988 geparafeerde
Overeenkomst betreffende de handel in textielproducten
tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
Volksrepubliek China (3), laatstelĳk gewĳzigd en
verlengd bĳ de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, geparafeerd op 15 mei 2000, en in artikel 8
van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap
en de Volksrepubliek China betreffende de handel in
textielproducten die niet onder de in het kader van de
MVR gesloten bilaterale overeenkomst vallen (4), geparafeerd op 19 januari 1995, laatstelĳk gewĳzigd bĳ de op
15 mei 2000 geparafeerde Overeenkomst in de vorm
van een briefwisseling, wordt bepaald dat tussen contingentjaren hoeveelheden mogen worden overgedragen.

(1)

De Volksrepubliek China heeft op 13 november 2000
een verzoek ingediend.

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De overdracht tussen de kwantitatieve maxima voor textielproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China wordt voor
het contingentjaar 2000 toegestaan overeenkomstig het
bepaalde in de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing op het contingentjaar 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 december 2000.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie

BĲLAGE
Categorie 20/39:

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

275
286
367
104

van
van
van
van

Overdracht van 91 970 kg van de kwantitatieve maxima voor 2001.

8.11.1993, blz. 1.
11.11.2000, blz. 1.
31.12.1988, blz. 75.
6.5.1995, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 2875/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 2000
betreffende de opening van een tariefcontingent bĳ invoer van bepaalde goederen van oorsprong
uit Ĳsland die zĳn verkregen door verwerking van in de bĳlage van Verordening (EG) nr. 3448/93
van de Raad bedoelde landbouwproducten
komst tussen de Europese Economische Gemeenschap
en de Republiek Ĳsland.

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.
2580/2000 (2), en met name op artikel 7, lid 2,
Gelet op Besluit 1999/492/EG van de Raad van 21 juni 1999
betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van
een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzĳds,
en de Republiek Ĳsland, anderzĳds, inzake protocol nr. 2 bĳ de
overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap
en de Republiek Ĳsland (3), en met name op artikel 2,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ 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 communautaire
douanewetboek (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 2787/2000 (5), zĳn de bepalingen gecodificeerd
betreffende het beheer van de tariefcontingenten die
dienen te worden benut in chronologische volgorde van
de data van aanvaarding van de aangiften voor het vrĳe
verkeer.

(1)

Voor het jaar 2001 dient het contingent te worden
geopend waarin is voorzien in punt III, onder 3, van de
overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen
de Europese Gemeenschap, enerzĳds, en de Republiek
Ĳsland, anderzĳds, inzake protocol nr. 2 bĳ de overeen-

(2)

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor horizontale vraagstukken met betrekking
tot niet onder bĳlage I vallende verwerkte landbouwproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Van 1 januari tot en met 31 december 2001 worden op de in
de bĳlage van deze verordening genoemde goederen van
oorsprong uit Ĳsland de in die bĳlage vermelde rechten toegepast binnen de grenzen van het daarin aangegeven jaarlĳkse
contingent.
Artikel 2
Het in artikel 1 bedoelde communautaire tariefcontingent
wordt door de Commissie beheerd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 308 bis tot en met 308 quater van
Verordening (EEG) nr. 2454/93.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 5 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 december 2000.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

318
298
192
253
330

van
van
van
van
van

20.12.1993, blz. 18.
25.11.2000, blz. 5.
24.7.1999, blz. 47.
11.10.1993, blz. 1.
27.12.2000, blz. 1.
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BĲLAGE

Volgnummer

GN-code

Omschrĳving

09.0799

1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder
begrepen) van GN-code 1704 90

1806 32 10
1806 32 90
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90

Chocolade en andere bereidingen voor menselĳke
consumptie die cacao bevatten van de GN-codes 1806 32
en 1806 90

1905 30 11
1905 30 19
1905 30 30
1905 30 51
1905 30 59
1905 30 91
1905 30 99

Koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes

Contingent

500 ton

Toe te passen
invoerrecht

50 %
van het recht voor
derde landen (1) met
een maximum van
35,15 EUR/100 kg

(1) Recht voor derde landen: het totaal van het recht advalorem plus, eventueel, het agrarisch element, beperkt tot het maximale recht wanneer het gemeenschappelĳk
douanetarief hierin voorziet.
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VERORDENING (EG) Nr. 2876/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 2000
betreffende de opening van een gemeenschappelĳk tariefcontingent voor goederen van oorsprong
uit Turkĳe (2001)
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.
2580/2000 (2), inzonderheid op artikel 7, lid 2,
Gelet op Besluit nr. 1/97 van de Associatieraad EG-Turkĳe van
29 april 1997 betreffende de regeling voor bepaalde verwerkte
landbouwproducten (3), inzonderheid op artikel 1,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Besluit nr. 1/97 van de Associatieraad EG-Turkĳe
zĳn, met het oog op de bevordering van de ontwikkeling
van de handelsbetrekkingen overeenkomstig de doelstellingen van de douane-unie, jaarlĳkse in waarde uitgedrukte contingenten vastgesteld die voor de Gemeenschap betrekking hebben op bepaalde deegwaren en
voor Turkĳe op bepaalde verwerkte landbouwproducten
die vallen onder hoofdstuk 19 van de gecombineerde
nomenclatuur.

(1)

Bĳ 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 (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EEG) nr. 2787/2000 (5), zĳn de bepalingen gecodificeerd betreffende het beheer van de tariefcontingenten
die dienen te worden benut in chronologische volgorde
van de data van aanvaarding van de aangiften voor het
vrĳe verkeer.

(2)

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor horizontale vraagstukken inzake verwerkte
producten die niet onder bĳlage I van het Verdrag vallen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het in de bĳlage van deze verordening omschreven gemeenschappelĳk tariefcontingent wordt geopend van 1 januari tot
en met 31 december 2001.
Om van dit tariefcontingent gebruik te kunnen maken, dient,
overeenkomstig Besluit nr. 1/96 van het Comité douanesamenwerking EG-Turkĳe van 20 mei 1996 tot vaststelling van
toepassingsbepalingen van Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkĳe (6), een A.TR.-certificaat te worden voorgelegd.
Artikel 2
Het in artikel 1 bedoelde gemeenschappelĳk tariefcontingent
wordt door de Commissie beheerd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 308 bis tot en met 308 quater van
Verordening (EEG) nr. 2454/93.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 5 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 december 2000.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

318
298
126
253
330

van
van
van
van
van

20.12.1993, blz. 18.
25.11.2000, blz. 5.
17.5.1997, blz. 26.
11.10.1993, blz. 1.
27.12.2000, blz. 1.

(6) PB L 200 van 9.8.1996, blz. 14.
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BĲLAGE

Volgnummer

GN-code

Omschrĳving

09.0205

1902 11 00
1902 19

Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op
andere wĳze bereid

Omvang van
het contingent

Contingentrecht

2,5 miljoen EUR

10,67 EUR/100 kg netto
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VERORDENING (EG) Nr. 2877/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 2000
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1481/86 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prĳzen voor geslachte lammeren, vers of
gekoeld, en betreffende de constatering van de prĳzen voor sommige andere kwaliteiten geslachte
schapen in de Gemeenschap
ning van de gemiddelde representatieve prĳs van de
lidstaat weer te geven. De reden voor deze aanpassing is
het feit dat het aandeel van elk van die regionale
markten en productcategorieën binnen een lidstaat van
jaar tot jaar kan verschillen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2467/98 van de Raad van 3
november 1998 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sectoren schapen- en geitenvlees (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1669/2000 (2), en met name op
artikel 4, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Verordening (EEG) nr. 1481/86 van de Commissie (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2733/
1999 (4), zĳn de regels bepaald voor de vaststelling van
de op de representatieve markten van de Gemeenschap
geconstateerde prĳzen voor geslachte lammeren, vers of
gekoeld, en voor de constatering van de prĳzen voor
sommige andere kwaliteiten geslachte schapen in de
Gemeenschap.

(1)

In bĳlage I bĳ de betrokken verordening zĳn de coëfficiënten die voor de berekening van de gemiddelde EUprĳzen van geslachte schapen worden gebruikt, gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de gemiddelde
prĳzen van elk van de lidstaten op de representatieve
markten van de Gemeenschap. Op grond van de
beschikbare cĳfers betreffende de ontwikkeling van de
schapenvleesproductie moeten deze coëfficiënten
worden aangepast. Reden hiervoor is het feit dat het
aandeel van elk van de lidstaten in de totale EUproductie van jaar tot jaar verandert.

(2)

In bĳlage II bĳ de betrokken verordening moeten de
coëfficiënten waarmee de op de representatieve markten
in de lidstaten geconstateerde prĳzen worden gewogen,
worden aangepast om het aandeel van elk van de regionale markten en van de productcategorieën in de bereke-

(3)

(4)

In bĳlage III bĳ de betrokken verordening moeten de
namen en definities van de productcategorieën worden
aangepast aan de nieuwe tendensen op de regionale
markten.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer „schapen en geiten”,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EEG) nr. 1481/86 wordt als volgt gewĳzigd:
1. Bĳlage I wordt vervangen door bĳlage I bĳ deze verordening.
2. In bĳlage II worden de onderdelen C, H en L vervangen
door bĳlage II bĳ deze verordening.
3. In bĳlage III wordt onderdeel H vervangen door bĳlage III
bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing vanaf het begin van het verkoopseizoen
2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 december 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

312
193
130
328

van
van
van
van

20.11.1998, blz. 1.
29.7.2000, blz. 8.
16.5.1986, blz. 12.
22.12.1999, blz. 43.
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BĲLAGE I
„BĲLAGE I
COËFFICIËNTEN VOOR DE BEREKENING VAN DE OP DE REPRESENTATIEVE MARKTEN VAN DE GEMEENSCHAP GECONSTATEERDE PRĲZEN
België

0,34 %

Denemarken

0,15 %

Duitsland

4,11 %

Griekenland

7,38 %

Spanje

21,54 %

Frankrĳk

12,79 %

Ierland

8,34 %

Italië

4,63 %

Luxemburg

—

Nederland

1,77 %

Oostenrĳk

0,63 %

Portugal

2,05 %

Finland

0,10 %

Zweden

0,33 %

Groot-Brittannië
Noord-Ierland

32,56 %
3,28 %”
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BĲLAGE II
„C. BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
1. Representatieve markten

Wegingscoëfficiënten

De in elke deelstaat genoteerde prĳzen worden gewogen door middel van coëfficiënten die iedere week variëren en
die het aandeel van het in elke deelstaat geslachte aantal dieren in het totaal van de Bondsrepubliek weergeven.
2. Categorieën

Wegingcoëfficiënten

Lammfleisch

100 %”

„H. ITALIË
1. Representatieve markten

Wegingcoëfficiënten

Roma

26 %

Foggia

16 %

Bari

16 %

Napoli

15 %

Messina

12 %

Ferrara

6%

Macomer

5%

Campobasso

4%

2. Categorieën

Wegingcoëfficiënten

Agnelli da macello

100 %”

„L. NOORD-IERLAND
1. Representatieve markten

Wegingcoëfficiënten

a) Markten voor levend vee:
Ballymoney

20 %

Allams, Belfast

20 %

Markethill

10 %

Omagh

10 %

b) Seurop-schema

40 %”

BĲLAGE III
„H. ITALIË
Agnelli da macello:

Mannelĳke of vrouwelĳke slachtlammeren van minder dan twaalf maanden en met een
geslacht gewicht tussen 12 en 16 kg en karkassen van dergelĳke lammeren.”
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VERORDENING (EG) Nr. 2878/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 2000
tot wĳziging van bĳlage IV bĳ Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad betreffende een gemeenschappelĳke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen
onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bĳzondere, communautaire regeling
bepaalde contingenten voor Noord-Korea geen afbreuk
doet aan bovengenoemde doelstelling.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(5)

De Commissie acht het derhalve passend het niveau van
bepaalde kwantitatieve beperkingen die worden toegepast met betrekking tot Noord-Korea, aan te passen,
rekening houdende met het verzoek van de verschillende
ondernemingen.

(6)

Bĳlage IV bĳ Verordening (EG) nr. 517/94 dient derhalve
te worden aangepast.

(7)

De kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielen kledingproducten van oorsprong uit Noord-Korea
zĳn opgenomen in bĳlage IV bĳ Verordening (EG) nr.
517/94.

Het is wenselĳk dat deze verordening in werking treedt
op de dag volgende op die van haar bekendmaking,
teneinde ondernemingen in staat te stellen zo spoedig
mogelĳk gebruik ervan te maken.

(8)

De Commissie heeft van verschillende ondernemingen
het verzoek ontvangen de volumes van bepaalde kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten
van oorsprong uit Noord-Korea te verhogen, teneinde
aan bepaalde marktbehoeften te voldoen.

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het bĳ Verordening (EG) nr. 517/94 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad van 7
maart 1994 betreffende een gemeenschappelĳke regeling voor
de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die
niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of
andere regelingen, noch onder een andere, bĳzondere, communautaire regeling (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 7/2000 (2), inzonderheid op artikel 5, juncto artikel 25, lid
4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Er dient een evenwicht tot stand te worden gebracht
tussen de noodzakelĳke bescherming van de betrokken
sector in de Gemeenschap en de handhaving van een
aanvaardbaar handelsniveau met Noord-Korea, rekening
houdende met de verschillende belangen van de
betrokken partĳen.
Bĳ onderzoek van de situatie waarin de betrokken sector
in de Gemeenschap verkeert, blĳkt dat de verhoging van

Artikel 1
Bĳlage IV bĳ Verordening (EG) nr. 517/94 wordt vervangen
door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 december 2000.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie

(1) PB L 67 van 10.3.1994, blz. 1.
(2) PB L 2 van 5.1.2000, blz. 51.
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BĲLAGE
„BĲLAGE IV
JAARLĲKSE KWANTITATIEVE MAXIMA VAN DE GEMEENSCHAP, ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, LID 1
Noord-Korea
Categorie

Eenheid

Beperkingsniveau

1

ton

128

2

ton

145

3

ton

49

4

1 000 stuks

285

5

1 000 stuks

185

6

1 000 stuks

216

7

1 000 stuks

93

8

1 000 stuks

302

9

ton

71

12

1 000 paar

1 290

13

1 000 stuks

1 509

14

1 000 stuks

154

15

1 000 stuks

173

16

1 000 stuks

88

17

1 000 stuks

61

18

ton

61

19

1 000 stuks

411

20

ton

142

21

1 000 stuks

3 411

24

1 000 stuks

263

26

1 000 stuks

173

27

1 000 stuks

286

28

1 000 stuks

285

29

1 000 stuks

120
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Categorie

Eenheid

Beperkingsniveau

31

1 000 stuks

293

36

ton

91

37

ton

356

39

ton

51

59

ton

466

61

ton

40

68

ton

120

69

1 000 stuks

184

70

1 000 stuks

270

73

1 000 stuks

149

74

1 000 stuks

133

75

1 000 stuks

39

76

ton

120

77

ton

14

78

ton

184

83

ton

54

87

ton

5

109

ton

10

117

ton

51

118

ton

23

142

ton

10

151A

ton

10

151B

ton

10

161

ton

152”
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VERORDENING (EG) Nr. 2879/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 2000
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2702/1999 van de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in derde landen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(7)

Met het oog op de doeltreffendheid van de communautaire acties moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de
goedgekeurde programma's coherent en complementair
zĳn met de nationale of regionale programma's.

(8)

Met hetzelfde doel moeten de prioritaire criteria voor de
selectie van de programma's worden vastgesteld met het
oog op een optimale impact daarvan.

(9)

Voor programma's waarbĳ meerdere lidstaten betrokken
zĳn, moeten maatregelen worden vastgesteld met het
oog op onderling overleg tussen die lidstaten voor de
indiening en het onderzoek van de programma's.

(10)

Er dient te worden bepaald welke consequenties uitsluiting van een programma omdat het niet wordt meegefinancierd door een lidstaat heeft wanneer het bepaalde in
artikel 9, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr.
2702/1999 niet van toepassing is.

(11)

De wĳze van functioneren van de toezichtgroep als
bedoeld in artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr.
2702/1999 moet worden vastgesteld.

(12)

Er moet worden bepaald welke controles door de
lidstaten moeten worden uitgevoerd met betrekking tot
de rechtstreeks door hen beheerde programma's.

(13)

Ter wille van een goed financieel beheer dienen de bepalingen inzake de financiële bĳdrage van de Gemeenschap
nader te worden vastgesteld.

(14)

De verschillende regelingen voor de uitvoering van de
aangegane verplichtingen moeten worden vastgelegd in
contracten die binnen een redelĳke termĳn tussen de
belanghebbenden en de bevoegde nationale instanties
worden gesloten op basis van door de Commissie
beschikbaar gestelde standaardcontracten.

(15)

Met het oog op de goede uitvoering van het contract
moet de contractant ten gunste van de bevoegde
instantie een zekerheid van 15 % van de communautaire
bĳdrage stellen en moet hĳ ook bĳ een voorschotaanvraag een zekerheid stellen.

(16)

De primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening
(EEG) nr. 2220/85 van de Commissie (4), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1932/1999 (5), moet
worden vastgesteld.

(17)

Gelet op de eisen inzake begrotingsbeheer moet worden
voorzien in een sanctie voor het geval dat de aanvragen
voor tussentĳdse betalingen niet worden ingediend of de
termĳn voor de indiening daarvan niet in acht wordt
genomen, of voor het geval dat de lidstaten de betalingen niet tĳdig uitvoeren.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2702/1999 van de Raad van 14
december 1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in derde landen (1), en met name
op artikel 11,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De uitvoeringsbepalingen voor de voorlichtings- en
afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten en,
bĳkomend, voor levensmiddelen in derde landen moeten
worden vastgesteld.
Met het oog op een goed beheer moet de periodiciteit
worden bepaald in de vaststelling van de lĳst van
producten en markten die in aanmerking kunnen komen
voor de bovenbedoelde afzetbevorderings- en voorlichtingsacties.
Om elk gevaar voor concurrentievervalsing te voorkomen, moeten richtsnoeren worden vastgesteld inzake
de verwĳzing naar de bĳzondere oorsprong van de
producten waarvoor afzetbevorderings- en voorlichtingscampagnes worden gevoerd.
De procedure voor de indiening van de programma's en
de keuze van de uitvoeringsinstantie moet worden vastgesteld, om te zorgen voor een zo ruim mogelĳke
concurrentie terzake en om het vrĳe verkeer van diensten te waarborgen.
Om ervoor te zorgen dat de communautaire voorschriften worden nageleefd en dat de te voeren acties
doeltreffend zĳn, dienen de criteria te worden vastgesteld
voor de selectie van de programma's door de lidstaten
en voor de goedkeuring door de Commissie, daarbĳ met
name rekening houdend met het bepaalde in Richtlĳn
92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende
de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van
overheidsopdrachten voor dienstverlening (2), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Richlĳn 97/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1997 tot wĳziging van
de Richtlĳnen 92/50/EEG, 93/36/EEG en 93/37/EEG
betreffende de coördinatie van de procedures voor het
plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening,
overheidsopdrachten voor leveringen respectievelĳk
overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (3).
Het lĳkt dienstig diezelfde regels toe te passen voor de
acties van de in artikel 6 van Verordening (EG) nr.
2702/1999 bedoelde internationale organisaties.

(1) PB L 327 van 21.12.1999, blz. 7.
(2) PB L 209 van 24.7.1992, blz. 1.
(3) PB L 328 van 28.11.1997, blz. 1.

(4) PB L 205 van 3.8.1985, blz. 5.
(5) PB L 240 van 10.9.1999, blz. 11.
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Ter wille van een goed financieel beheer en om te voorkomen dat de bĳdrage van de Gemeenschap volledig
wordt uitbetaald via de tussentĳdse betalingen, zodat er
geen saldo meer te betalen valt, dient te worden bepaald
dat het voorschot en de verschillende tussentĳdse betalingen samen niet meer mogen bedragen dan 80 % van
de communautaire bĳdrage en dat de aanvraag voor de
saldobetaling binnen een bepaalde termĳn bĳ de
bevoegde instantie moet zĳn ontvangen.
Het blĳkt noodzakelĳk dat de lidstaten een controle op
de uitvoering van de acties uitoefenen en dat de
Commissie op de hoogte wordt gehouden van de resultaten van de in deze verordening bedoelde maatregelen.
Ter wille van een goed financieel beheer dient te worden
voorzien in samenwerking tussen de lidstaten bĳ acties
die worden uitgevoerd in een andere lidstaat dan die
waar de contractsluitende bevoegde instantie is gevestigd.

29.12.2000

vastgesteld. De eerste lĳst is opgenomen in de bĳlage bĳ deze
verordening.
Artikel 4
In geval van toepassing van artikel 6 van Verordening (EG) nr.
2702/1999 dienen de in dat artikel bedoelde internationale
organisaties jaarlĳks vóór 1 oktober bĳ de Commissie voor het
volgende jaar geplande programma's als bedoeld in artikel 9,
lid 4, van genoemde verordening in.
De voorwaarden voor de toekenning en de betaling van de
communautaire bĳdrage worden geregeld via een subsidieovereenkomst tussen de Gemeenschap en de betrokken internationale organisatie.
Artikel 5

(20)

De periode van toepassing van deze verordening moet
worden vastgesteld op basis van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 2702/1999.

De in artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2702/1999
bedoelde programma's worden uitgevoerd over een periode van
minimaal één en maximaal drie jaar, te rekenen vanaf de datum
van inwerkingtreding van het betrokken contract.

(21)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van de gezamenlĳke
vergadering van de Comités van beheer — Afzetbevordering landbouwproducten,

Artikel 6

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onder „programma” in de zin van artikel 7, lid 1, en artikel 9,
lid 4, van Verordening (EG) nr. 2702/1999 wordt verstaan een
geheel van coherente acties van voldoende grootte om de
voorlichting over de betrokken producten en de afzet ervan te
helpen bevorderen.
Artikel 2
1.
De tot de verbruikers en andere doelgroepen gerichte
boodschap inzake afzetbevordering en/of voorlichting moet
gebaseerd zĳn op intrinsieke eigenschappen en/of kenmerken
van het betrokken product.
2.
Een afzetbevorderings- en/of voorlichtingsactie mag er
niet toe aanzetten een product te consumeren omwille van de
specifieke oorsprong ervan.
Elke verwĳzing naar de oorsprong van de producten moet
ondergeschikt zĳn aan de hoofdboodschap van de campagne.
3.
De oorsprong van een product mag wel worden aangeduid wanneer het gaat om een aanduiding in het kader van de
communautaire regelgeving, of om een element dat verband
houdt met de voorbeeldproducten waarmee de afzetbevorderings- of voorlichtingsacties worden geïllustreerd.
Artikel 3
De lĳst van de respectievelĳk in de artikelen 3 en 4 van
Verordening (EG) nr. 2702/1999 bedoelde producten en
markten wordt eens in de twee jaar, uiterlĳk op 31 december,

1.
Bĳ programma's als bedoeld in artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2702/1999 waarbĳ meerdere lidstaten
betrokken zĳn, wordt voorrang gegeven aan programma's die
betrekking hebben op een aantal producten en waarbĳ met
name het accent wordt gelegd op de kwaliteit, de waarde uit
voedingsoogpunt en de voedselveiligheid van de communautaire producten.
2.
Bĳ programma's waarbĳ slechts één lidstaat of één
product betrokken is, wordt voorrang gegeven aan programma's waarin de aandacht wordt gevestigd op belangen van de
Gemeenschap wat betreft met name kwaliteit, waarde uit
voedingsoogpunt, veiligheid en representativiteit voor de
betrokken productie.
Artikel 7
1.
Voor de uitvoering van de acties in het kader van de in
artikel 5 bedoelde programma's ontvangt de belanghebbende
lidstaat, na zĳn oproep tot het indienen van voorstellen,
programma's van voor de betrokken sector(en) representatieve
beroepsorganisaties en sectorale organisaties in de Gemeenschap. Deze programma's zĳn in overeenstemming met het
desbetreffende door de belanghebbende lidstaten gepubliceerde
bestek met uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria.
2.
Voor contracten die tot hun bevoegdheid behoren,
nemen de lidstaten de nodige maatregelen opdat de aanbestedende diensten zorgen voor de naleving van het bepaalde in
Richtlĳn 92/50/EEG.
Voor de in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2702/1999
bedoelde acties zĳn de bepalingen van bovengenoemde richtlĳn
van toepassing.
3.
Als een afzetbevorderingsprogramma wordt overwogen
dat voor meer dan één lidstaat van belang is, wordt door de
betrokken lidstaten overlegd voor het opstellen van onderling
overeenstemmende bestekken en oproepen tot het indienen
van voorstellen.
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4.
In antwoord op de oproepen tot het indienen van voorstellen stellen de in lid 1 bedoelde organisaties, in voorkomend
geval in samenwerking met een uitvoeringsinstantie die zĳ
hebben gekozen via een door de lidstaat geverifieerde aanbesteding, afzetbevorderings- en voorlichtingsprogramma's op. Deze
programma's kunnen uitgaan van beroeps- en sectorale organisaties op het niveau van de Gemeenschap of van één of meer
lidstaten.
5.
Elke lidstaat zorgt ervoor dat de geplande nationale of
regionale acties in overeenstemming zĳn met de uit hoofde van
Verordening (EG) nr. 2702/1999 meegefinancierde acties en
dat de ingediende programma's complementair zĳn met de
nationale en regionale campagnes.
6.
De betrokken lidstaat (lidstaten) gaat (gaan) na of de
programma's geschikt zĳn, of de programma's en de voorgestelde uitvoeringsinstanties in overeenstemming zĳn met de
communautaire regelgeving en controleert (controleren) de
respectieve bestekken. Voorts gaan de betrokken lidstaten de
verhouding prĳs/kwaliteit van de bovenbedoelde programma's
na. Zĳ onderzoeken deze programma's met name op basis van
de volgende criteria:
— de coherentie van de voorgestelde strategieën met de doelstellingen,
— de kwaliteit van de voorgestelde acties,
— de verwachte impact van de uitgevoerde acties in termen
van ontwikkeling van de vraag naar de betrokken
producten,
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teerd, alsmede een kopie van deze programma's. Voor
programma's waarbĳ meerdere lidstaten betrokken zĳn, wordt
deze mededeling in overleg tussen de betrokken lidstaten ingediend.
2.
De Commissie onderzoekt de ingediende programma's en
gaat na of ze in overeenstemming zĳn met de communautaire
regelgeving en of aan de in artikel 7, lid 6, genoemde criteria
voldaan is.
Wanneer de Commissie constateert dat een programma niet in
overeenstemming is met de communautaire regelgeving of niet
voldoet aan de in artikel 7, lid 6, genoemde criteria, stelt zĳ de
betrokken lidstaat (lidstaten) er onverwĳld van in kennis dat het
betrokken programma niet of slechts gedeeltelĳk subsidiabel is.
3.
Na evaluatie van de programma's, in voorkomend geval
met de hulp van de in artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr.
2702/1999 bedoelde technische medewerker(s) en na eventuele
raadpleging van de permanente groep „Afzetbevordering landbouwproducten” van het Raadgevend Comité „kwaliteit en
gezondheid” neemt de Commissie, volgens de in artikel 11 van
Verordening (EG) nr. 2702/1999 bedoelde procedure, uiterlĳk
op 30 september een besluit over de ingediende programma's
en de betrokken uitvoeringsinstanties.
4.
De beroeps- of bedrĳfskolomorganisatie die een voorstel
indient, is er verantwoordelĳk voor dat het programma goed
wordt uitgevoerd.

— garanties ten aanzien van de doeltreffendheid en de representativiteit van de organisaties die een voorstel indienen,
— de technische bekwaamheid en de garanties ten aanzien van
de doeltreffendheid van de voorgestelde uitvoeringsinstantie.
7.
Na onderzoek van de programma's en onverminderd het
bepaalde in artikel 9, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG)
nr. 2702/1999 verbindt (verbinden) de lidstaat (lidstaten) zich
ertoe deel te nemen in de financiering van de geselecteerde
programma's.
Wanneer het gaat om programma's waarbĳ meerdere lidstaten
betrokken zĳn en die een gezamenlĳke oproep voor voorstellen
betreffen, plegen de lidstaten overleg over de selectie van de
programma's en verbinden zĳ zich ertoe deel te nemen in de
financiering ervan overeenkomstig artikel 10, lid 2, tweede zin,
van deze verordening.

Artikel 8
Wanneer, in verband met het feit dat een lidstaat geen bĳdrage
in de financiering levert, artikel 9, lid 3, tweede alinea, van
Verordening (EG) nr. 2702/1999 niet wordt toegepast, wordt
de beroeps- of bedrĳfskolomorganisatie van die lidstaat van het
programma uitgesloten.

Artikel 9
1.
De lidstaten verstekken de Commissie jaarlĳks uiterlĳk op
30 april, en voor het eerst op 15 mei 2001, de lĳst van
programma's en uitvoeringsinstanties die zĳ hebben geselec-

Artikel 10
1.
De financiële bĳdrage van de Gemeenschap in de in
artikel 9, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 2702/1999
bedoelde acties is:
a) voor programma's met een looptĳd van één jaar: 50 % van
de werkelĳke kosten van de acties;
b) voor programma's met een looptĳd van twee jaar: 60 % van
de werkelĳke kosten van de acties voor het eerste jaar en
40 % voor het tweede jaar, zonder dat evenwel de totale
financiële bĳdrage van de Gemeenschap meer dan 50 % van
de totale kosten mag bedragen;
c) voor programma's met een looptĳd van drie jaar: 60 % van
de werkelĳke kosten van de acties voor het eerste jaar, 50 %
voor het tweede jaar en 40 % voor het derde jaar, met dien
verstande dat de totale financiële bĳdrage van de Gemeenschap niet hoger kan zĳn dan 50 % van de werkelĳke
kosten.
Deze financiële bĳdrage wordt betaald aan de in artikel 8, lid 4,
van Verordening (EG) nr. 2702/1999 bedoelde lidstaten.
2.
De financiële bĳdrage van de lidstaten voor de in artikel
9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2702/1999 bedoelde acties
bedraagt 20 % van de werkelĳke kosten daarvan. Wanneer
meerdere lidstaten bĳdragen in de financiering, wordt hun
aandeel bepaald in verhouding tot de financiële inbreng van de
op hun grondgebied gevestigde organisatie die een voorstel
indient.
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Artikel 11
1.
In het kader van de in artikel 7, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 2702/1999 bedoelde procedure voor de selectie van de
programma's wordt, zodra de beschikking van de Commissie
tot goedkeuring van de afzetbevorderingsprogramma's is
bekendgemaakt aan de betrokken lidstaten, elke belanghebbende organisatie door de lidstaat ingelicht over het aan haar
aanvraag gegeven gevolg.
2.
De lidstaten sluiten contracten met de geselecteerde organisaties binnen een termĳn van dertig kalenderdagen na de
kennisgeving van de beschikking van de Commissie. Na het
verstrĳken van deze termĳn kan zonder voorafgaande toestemming van de Commissie geen enkel contract worden gesloten.
De lidstaten gebruiken standaardcontracten die de Commissie
hun ter beschikking stelt.
3.
Het contract kan door de twee partĳen pas worden
gesloten nadat als garantie voor de goede uitvoering ervan een
zekerheid is gesteld die gelĳk is aan 15 % van het maximumbedrag van de financiering door de Gemeenschap en door de
betrokken lidstaat/lidstaten. Deze zekerheid wordt gesteld overeenkomstig het bepaalde in titel III van Verordening (EEG) nr.
2220/85 van de Commissie.
De bevoegde instantie kan evenwel, als de contractant een
publiekrechtelĳk lichaam is of onder toezicht van een dergelĳk
lichaam werkt, een aan het in de eerste alinea vastgestelde
percentage gelĳkwaardige schriftelĳke zekerheid van de
toezichthoudende autoriteit aanvaarden, op voorwaarde dat
deze laatste zich ertoe verbindt:
— toe te zien op de correcte uitvoering van de aangegane
verplichtingen,
— na te gaan of de ontvangen bedragen wel degelĳk voor de
uitvoering van de aangegane verplichtingen worden
gebruikt.
Het bewĳs dat deze zekerheid is gesteld, moet in het bezit van
de lidstaat zĳn voordat de in lid 2, eerste alinea, genoemde
termĳn is verstreken.
De zekerheid wordt vrĳgegeven overeenkomstig de in artikel
13 van deze verordening vastgestelde termĳnen en voorwaarden voor de betaling van het saldo.
4.
De primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening
(EEG) nr. 2220/85 van de Commissie is uitvoering van de in
het contract vastgestelde maatregelen.
5.
De lidstaat verstrekt de Commissie onmiddellĳk een kopie
van het contract, van het bewĳs dat de zekerheid gesteld is en
van het contract dat de geselecteerde organisatie heeft gesloten
met de uitvoeringsinstantie.
Dit laatste contract bepaalt dat de uitvoeringsinstantie verplicht
is zich aan de in artikel 14 bedoelde controles te onderwerpen.
Artikel 12
1.
Binnen 30 kalenderdagen na de ondertekening van het
contract kan de contractant bĳ de lidstaat een voorschotaanvraag indienen, die vergezeld moet gaan van de in lid 3
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bedoelde zekerheid. Na het verstrĳken van deze termĳn kan het
voorschot niet meer worden aangevraagd.
Het voorschot mag niet meer bedragen dan 30 % van het
bedrag van de bĳdrage van de Gemeenschap en van die van de
betrokken lidstaat (lidstaten).
2.
De lidstaat moet het voorschot binnen 30 kalenderdagen
na de indiening van de voorschotaanvraag betalen. Bĳ overschrĳding van deze termĳn geldt het bepaalde in artikel 4 van
Verordening (EG) nr. 296/96 (1).
3.
Het voorschot wordt slechts betaald als de contractant
overeenkomstig het bepaalde in titel III van Verordening (EEG)
nr. 2220/85 ten gunste van de lidstaat een zekerheid heeft
gesteld die gelĳk is aan 110 % van dit voorschot.
De bevoegde instantie kan evenwel, als de contractant een
publiekrechtelĳk lichaam is of onder toezicht van een dergelĳk
lichaam werkt, een aan het in de vorige alinea vastgestelde
percentage gelĳkwaardige schriftelĳke zekerheid van de
toezichthoudende autoriteit aanvaarden, als deze zich ertoe
verbindt het door de zekerheid gedekte bedrag te betalen als
wordt vastgesteld dat de betrokkene geen recht heeft op het
voorgeschoten bedrag.
Artikel 13
1.
De aanvragen voor de tussentĳdse betalingen van de
bĳdrage van de Gemeenschap en van die van de lidstaten
moeten worden ingediend vóór het einde van de kalendermaand die volgt op het einde van elke periode van negentig
kalenderdagen berekend vanaf de datum van ondertekening
van het contract. Deze aanvragen betreffen de in die periode
van drie maanden gedane uitgaven en moeten vergezeld gaan
van een financieel overzicht, van de betrokken bewĳsstukken
en van een tussentĳds verslag over de uitvoering van het
contract. Wanneer in de betrokken periode van drie maanden
geen uitgaven zĳn gedaan, wordt dit gemeld binnen dezelfde
termĳn als deze die welke geldt voor de aanvragen om tussentĳdse betaling.
Behoudens overmacht wordt, wanneer de aanvraag om tussentĳdse betaling vergezeld van de nodige documenten, te laat
wordt ingediend, het te betalen bedrag verlaagd met 3 % per
volle maand termĳnoverschrĳding.
Deze betalingen en de betaling van het in artikel 12, lid 1,
bedoelde voorschot, mogen in totaal niet meer bedragen dan
80 % van de hele financiële bĳdrage van de Gemeenschap en
van de betrokken lidstaten. Wanneer dit percentage bereikt is,
kunnen geen verdere aanvragen om tussentĳdse betaling
worden ingediend.
2.
De aanvraag om betaling van het saldo moet worden
ingediend binnen vier maanden na de datum waarop de in het
contract bedoelde acties zĳn voltooid.
Deze aanvraag wordt slechts als ingediend beschouwd, als zĳ
vergezeld gaat van:
a) een financieel overzicht waarin alle geplande en gerealiseerde uitgaven worden aangegeven, en van alle bewĳsstukken inzake de betrokken uitgaven;
b) een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden (activiteitenverslag);
(1) PB L 39 van 17.2.1996, blz. 5.
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c) een door de contractant opgesteld verslag met een interne
evaluatie van de behaalde, op de verslagdatum te constateren resultaten en van het gebruik dat daar kan van worden
gemaakt.
Behoudens overmacht wordt, wanneer de aanvraag om betaling
van het saldo te laat wordt ingediend, het saldo verlaagd met
3 % per maand termĳnoverschrĳding.
3.
Het saldo wordt slechts betaald als de in lid 2 bedoelde
documenten zĳn geverifieerd.
Het saldo wordt verlaagd in verhouding tot de mate waarin niet
aan de primaire eis als bedoeld in artikel 11, lid 4, is voldaan.
4.
De in artikel 12, lid 3, bedoelde garantie wordt vrĳgegeven voorzover is vastgesteld dat de betrokkene definitief
recht heeft op het voorgeschoten bedrag.
5.
De lidstaat verricht de in de vorige leden bedoelde betalingen binnen een termĳn van 60 kalenderdagen te rekenen
vanaf de ontvangst van de aanvraag. Deze termĳn kan evenwel
op elk ogenblik van de periode van 60 dagen na de eerste
registratie van de betalingsaanvraag worden geschorst door aan
de schuldeisende contractant per exploot te laten weten dat zĳn
aanvraag niet in aanmerking kan worden genomen omdat de
vordering niet opeisbaar is of omdat de vordering niet wordt
gestaafd door de bewĳsstukken die voor alle andere aanvragen
vereist zĳn of omdat de bevoegde instantie het noodzakelĳk
acht nadere gegevens te ontvangen of verificaties te verrichten.
De termĳn van 60 loopt weer verder vanaf de datum van
waarop de gevraagde gegevens worden verstekt; dit dient te
gebeuren binnen 30 kalenderdagen. Behoudens overmacht leidt
termĳnoverschrĳding bĳ de bovenbedoelde betalingen ertoe dat
de vergoeding aan de lidstaat wordt verlaagd overeenkomstig
artikel 4 van Verordening (EG) nr. 296/96.
6.
De in artikel 11, lid 3, bedoelde zekerheid moet gelden
tot de betaling van het saldo en wordt vrĳgegeven op basis van
een brief ter zake van de bevoegde instantie.
7.

De lidstaat verstrekt de Commissie:

— de driemaandelĳkse verslagen over de uitvoering van het
contract,
— de in artikel 13, lid 2, onder a) en b), bedoelde overzichten,
— het verslag over de interne evaluatie
binnen een termĳn van 30 kalenderdagen na ontvangst
daarvan.
8.
Na betaling van het saldo zendt de lidstaat de Commissie
een financieel overzicht van de in het kader van het contract
gedane uitgaven.

L 333/67

Voorts verklaart de bevoegde instantie dat, gezien de uitgevoerde controles, alle uitgaven op grond van de bepalingen van
het contract als subsidiabel kunnen worden beschouwd.
9.
Verbeurdverklaarde zekerheden en opgelegde boetes
worden, voor het met de communautaire medefinanciering
overeenkomende gedeelte, in mindering gebracht op de bĳ het
EOGFL-Garantie gedeclareerde uitgaven.

Artikel 14
1.
De lidstaat neemt de nodige maatregelen om na te gaan,
met name aan de hand van technische, administratieve en
boekhoudkundige controles bĳ de contractant en de uitvoeringsinstantie, of:
a) de verstrekte gegevens en bewĳsstukken juist zĳn, en
b) alle verplichtingen van het contract zĳn nagekomen.
Onverminderd het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 595/91
van de Raad (1) stelt de lidstaat de Commissie zo spoedig
mogelĳk in kennis van elke onregelmatigheid die bĳ de uitgevoerde controles wordt geconstateerd.
2.
De betrokken lidstaat bepaalt welke de meest geschikte
middelen zĳn voor de controle op de acties als bedoeld in deze
verordening en stelt de Commissie daarvan in kennis.
3.
In geval van programma's van organisaties die in meer
dan een lidstaat gevestigd zĳn, nemen de betrokken lidstaten de
nodige maatregelen om hun controles te coördineren en stellen
zĳ de Commissie daarvan in kennis.
4.
De Commissie kan op ieder ogenblik deelnemen aan de
in de leden 2 en 3 bedoelde verificaties en controles. Met het
oog hierop stellen de bevoegde instanties van de lidstaten de
Commissie tĳdig in kennis van deze verificaties en controles.
De Commissie kan ook extra controles uitvoeren als zĳ dit
noodzakelĳk acht.
5.
De toezichtgroep als bedoeld in artikel 8, lid 3, van
Verordening (EG) nr. 2702/1999 komt regelmatig bĳeen om de
voortgang van de verschillende programma's te volgen.
Daartoe wordt de toezichtgroep voor elk programma geïnformeerd over het tĳdschema voor de geplande acties, de
verslagen over de uitvoering van het programma en de resultaten van de controles op grond van het bepaalde in de artikelen 13 en 14.
De groep wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van
de betrokken lidstaat; in het geval van programma's van organisaties die in meer dan een lidstaat actief zĳn, wordt de groep
voorgezeten door een door de betrokken lidstaten aangewezen
vertegenwoordiger.
(1) PB L 67 van 14.3.1991, blz. 11.
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Artikel 15
1.
Als bedragen ten onrechte zĳn betaald, is de begunstigde
verplicht de betrokken bedragen terug te betalen, vermeerderd
met een rente die wordt berekend over de periode tussen de
betaling van de betrokken bedragen en de terugbetaling door
de begunstigde.
Het toe te passen rentepercentage is het door het Europees
Monetair Instituut voor zĳn verrichtingen in euro toegepaste en
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks C,
bekendgemaakte percentage dat gold op de datum van de
onverschuldigde betaling, verhoogd met drie procentpunten.

29.12.2000

2.
De terugbetaalde bedragen en de rente worden overgemaakt aan de betaalorganen of -diensten die ze op de door het
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw gefinancierde uitgaven in mindering brengen in verhouding tot de
financiële bĳdrage van de Gemeenschap.
Artikel 16
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing tot en met 31 december 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 december 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
Lĳst van derde markten waar de afzetbevorderingsacties kunnen worden uitgevoerd
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Zwitserland
Noorwegen
Midden- en Oost-Europa
Rusland
Japan
China
Zuid-Korea
Zuidoost-Azië
India
Nabĳe en Midden-Oosten
Noord-Afrika
Zuid-Afrika (Republiek)
Noord-Amerika
Latĳns-Amerika
Australië en Nieuw-Zeeland
Lĳst van producten waarvoor afzetbevorderingsacties in derde landen kunnen worden gevoerd

—
—
—
—
—
—
—
—

Vers, gekoeld of bevroren rund- en varkensvlees, verwerkte of bereide producten op basis van vlees
Kwaliteitsvlees van pluimvee
Kaas en yoghurt
Olĳfolie en tafelolĳven
VQPRD, tafelwĳn met geografische aanduiding
Sterke dranken met geografische of traditionele gereserveerde aanduiding
Verse groenten en vers fruit en verwerkte producten op basis van groenten en fruit
Verwerkte producten op basis van granen en rĳst
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VERORDENING (EG) Nr. 2880/2000 VAN DE COMMISSIE
van 27 december 2000
tot vaststelling van de interventiedrempel voor tomaten voor het verkoopseizoen 2001
omvang van die overschrĳding staat, maar een bepaald
maximumpercentage niet te boven kan gaan.

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. 2699/2000 (2), en met name op artikel
27, leden 1 en 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In artikel 27, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2200/96 is
bepaald dat een interventiedrempel wordt vastgesteld
wanneer het evenwicht op de markt voor een in bĳlage
II bĳ die verordening genoemd product zodanig wordt
verstoord of dreigt te worden verstoord dat een te grote
hoeveelheid uit de markt moet worden genomen. Een
dergelĳke ontwikkeling kan begrotingsproblemen voor
de Gemeenschap veroorzaken.
Bĳ Verordening (EG) nr. 2715/1999 van de
Commissie (3) is voor het verkoopseizoen 2000 een
interventiedrempel voor tomaten vastgesteld. Aangezien
de in bovengenoemd artikel 27 vermelde omstandigheden voor dit product zich nog altĳd voordoen, moet
voor het verkoopseizoen 2001 dezelfde drempel worden
vastgesteld als voor 2000, alsmede de periode die in
aanmerking wordt genomen bĳ de beoordeling van de
overschrĳding van deze drempel.
Op grond van bovengenoemd artikel 27 heeft de overschrĳding van de interventiedrempel tot gevolg dat de
communautaire ophoudvergoeding wordt verlaagd voor
het verkoopseizoen dat volgt op dat waarin die drempel
is overschreden. De consequenties van een dergelĳke
overschrĳding dienen te worden vastgesteld door te
voorzien in een verlaging die in verhouding tot de

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De interventiedrempel voor tomaten voor het verkoopseizoen 2001 wordt vastgesteld op 360 000 ton.
2.
De overschrĳding van de in lid 1 vastgestelde interventiedrempel wordt beoordeeld op basis van de tussen 1 november
2000 en 31 oktober 2001 uit de markt genomen hoeveelheden.
Artikel 2
Indien de hoeveelheid tomaten die in de in artikel 1, lid 2,
vastgestelde periode uit de markt worden genomen, de in
artikel 1, lid 1, vastgestelde drempel overschrĳdt, wordt de in
bĳlage V bĳ Verordening (EG) nr. 2200/96 vastgestelde
communautaire ophoudvergoeding voor het volgende verkoopseizoen verlaagd in een verhouding die overeenkomt met de
verhouding tussen de omvang van de overschrĳding en de
productie die als grondslag voor de berekening van de
betrokken drempel is gebruikt.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 december 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.
(2) PB L 311 van 12.12.2000, blz. 9.
(3) PB L 327 van 21.12.1999, blz. 34.
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VERORDENING (EG) Nr. 2881/2000 VAN DE COMMISSIE
van 27 december 2000
tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1859/93 houdende toepassing van invoercertificaten voor
de invoer van knoflook uit derde landen
tijdvak afgegeven certificaten kunnen worden verlengd
als de aanvragers dit wensen.

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. 2699/2000 (2), en met name op artikel
31, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1104/2000 van de
Commissie (3) zijn de tijdvakken vastgesteld waarin
invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit
China kunnen worden aangevraagd.

(2)

In Verordening (EEG) nr. 1859/93 van de Commissie (4),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1662/94 (5),
is bepaald dat de invoercertificaten 40 dagen geldig zijn,
te rekenen vanaf de datum van afgifte als omschreven in
artikel 3, lid 2, van die verordening. Aangezien het
tijdvak december 2000 — januari 2001 langer duurt
dan 40 dagen, moet de geldigheidsduur van de voor dit

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In afwijking van artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
1859/93 kunnen de bevoegde nationale autoriteiten de geldigheidsduur van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong
uit China die zijn afgegeven voor het tijdvak december 2000
— januari 2001 als bedoeld in de bijlage bij Verordening (EG)
nr. 1104/2000, op verzoek van de houder van een dergelijk
certificaat verlengen tot 80 dagen, te rekenen vanaf de datum
van afgifte.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 december 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

297
311
125
170
176

van
van
van
van
van

21.11.1996, blz. 1.
12.12.2000, blz. 9.
26.5.2000, blz. 21.
13.7.1993, blz. 10.
9.7.1994, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 2882/2000 VAN DE COMMISSIE
van 27 december 2000
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 2331/97 houdende bĳzondere voorwaarden voor de toekenning van restituties bĳ de uitvoer van bepaalde producten in de sector varkensvlees
aangepast en voor de producten van GN-code
1601 00 91 die geen vlees van pluimvee bevatten,
moeten strengere kwaliteitscriteria worden vastgesteld
om een zo doeltreffend mogelĳk gebruik van de beschikbare grondstoffen te bewerkstelligen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector varkensvlees (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1365/2000 (2), en met name op artikel
13, lid 12, en artikel 22,

(4)

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

Overwegende hetgeen volgt:
In Verordening (EG) nr. 2331/97 van de Commissie (3),
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 739/98 (4), is bepaald
welke kwaliteitscriteria moeten worden toegepast bĳ de
toekenning van uitvoerrestituties voor bepaalde
verwerkte producten van de sector varkensvlees.

(1)

Bĳ Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie
van 17 december 1987 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2425/2000 (6), is de lĳst vastgesteld van de producten
waarvoor in de sector varkensvlees een uitvoerrestitutie
kan worden toegekend.

(2)

De in bĳlage I bĳ Verordening (EG) nr. 2331/97
vermelde productcodes moeten aan de recente wĳzigingen van Verordening (EEG) nr. 3846/87 worden

(3)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In bĳlage I bĳ Verordening (EG) nr. 2331/97 wordt het
gedeelte betreffende GN-code 1601 00 91 vervangen door het
desbetreffende gedeelte in de bĳlage bĳ de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 december 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

282
156
323
102
366
279

van
van
van
van
van
van

1.11.1975, blz. 1.
29.6.2000, blz. 5.
26.11.1997, blz. 19.
2.4.1998, blz. 22.
24.12.1987, blz. 1.
1.11.2000, blz. 14.
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BĲLAGE
GN-code

1601 00

Omschrĳving

Productcode

Voorwaarden

1601 00 91 9120

a) proteïnegehalte: ten minste 16
gewichtspercenten van het
nettogewicht

Worst van alle soorten, van vlees,
van slachtafvallen of van bloed;
bereidingen van deze producten,
voor menselĳke consumptie:
– andere:

1601 00 91

– – gedroogde worst en smeerworst,
niet gekookt en niet gebakken:
– – zonder vlees of slachtafvallen
van pluimvee

b) zonder toegevoegd water
c) aanwezigheid van andere dan
dierlĳke proteïne niet toegestaan
– – andere

1601 00 91 9190

a) proteïnegehalte: ten minste 12
gewichtspercenten van het
nettogewicht
b) zonder toegevoegd water
c) aanwezigheid van andere dan
dierlĳke proteïne niet toegestaan
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VERORDENING (EG) Nr. 2883/2000 VAN DE COMMISSIE
van 27 december 2000
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling
met betrekking tot de aanvullende invoerrechten in de sector groenten en fruit
landbouw (7) en op grond van de meest recente beschikbare gegevens over 1997, 1998 en 1999 moeten de
drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende
rechten worden gewĳzigd voor courgettes, voor clementines, voor mandarĳnen en dergelĳke kruisingen van
citrusvruchten, voor citroenen, voor appelen en voor
peren.

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. 2699/2000 (2), en met name op artikel
33, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
Verordening (EG) nr. 1555/96 van de Commissie (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2713/
2000 (4), voorziet in toezicht op de invoer van de in de
bĳlage bĳ die verordening bedoelde producten. Voor dit
toezicht gelden de uitvoeringsbepalingen die in artikel
308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van
de Commissie (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1602/2000 (6), zĳn vastgesteld met betrekking
tot het toezicht op preferentiële invoer.

(1)

Met het oog op de toepassing van artikel 5, lid 4, van de
in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen
van de Uruguayronde gesloten Overeenkomst inzake de

(2)

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 1555/96 wordt vervangen
door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 december 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
311
193
313
253
188

van
van
van
van
van
van

21.11.1996, blz. 1.
12.12.2000, blz. 9.
3.8.1996, blz. 1.
13.12.2000, blz. 5.
11.10.1993, blz. 1.
26.7.2000, blz. 1.

(7) PB L 336 van 23.12.1994, blz. 22.
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BĲLAGE
„BĲLAGE
Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de tekst van de omschrĳving
geacht slechts als aanwĳzing te gelden. De werkingssfeer van de aanvullende rechten wordt in het kader van deze bĳlage
bepaald door de draagwĳdte van de GN-codes zoals deze bĳ de vaststelling van de onderhavige verordening bestaan.
Indien de GN-code wordt voorafgegaan door „ex”, wordt de werkingssfeer van de aanvullende rechten tegelĳkertĳd door
de draagwĳdte van de GN-code en door die van de betrokken periode van toepassing bepaald.

Volgnummer

78.0015

GN-code

ex 0702 00 00

Omschrĳving van de producten

Tomaten

78.0020
78.0065

ex 0707 00 05

Komkommers

Toepassingsperiodes

Drempelvolumes
(in ton)

— van 1 oktober tot en met 31 maart

501 111

— van 1 april tot en met 30 september

639 884

— van 1 mei tot en met 31 oktober

22 411

— van 1 november tot en met 30 april

11 658

Artisjokken

— van 1 november tot en met 30 juni

661

Courgettes

— van 1 januari tot en met 31 december

9 867

78.0075
78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

0709 90 70

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Sinaasappelen

— van 1 december tot en met 31 mei

372 855

78.0120

ex 0805 20 10

Clementines

— van 1 november tot eind februari

289 518

78.0130

ex
ex
ex
ex

Mandarĳnen (tangerines en satsuma's
daaronder begrepen); clementines,
wilkings en dergelĳke kruisingen van
citrusvruchten

— van 1 november tot eind februari

117 200

78.0155

ex 0805 30 10

Citroenen

— van 1 juni tot en met 31 december

290 151

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

78.0160

— van 1 januari tot en met 31 mei

14 586

78.0170

ex 0806 10 10

Druiven voor tafelgebruik

— van 21 juli tot en met 20 november

256 320

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Appelen

— van 1 januari tot en met 31 augustus

1 052 182

— van 1 september tot en met 31
december

588 285

— van 1 januari tot en met 30 april

269 823

— van 1 juli tot en met 31 december

96 939

78.0180

78.0220

ex 0808 20 50

Peren

78.0235
78.0250

ex 0809 10 00

Abrikozen

— van 1 juni tot en met 31 juli

78.0265

ex 0809 20 95

Kersen, andere dan zure kersen

— van 21 mei tot en met 10 augustus

20 048

78.0270

ex 0809 30

Perziken
begrepen)

— van 11 juni tot en met 30 september

349 940

78.0280

ex 0809 40 05

Pruimen

(nectarines

daaronder

— van 11 juni tot en met 30 september

2 236

41 539”
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VERORDENING (EG) Nr. 2884/2000 VAN DE COMMISSIE
van 27 december 2000
houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 174/1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de
uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

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), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1670/2000 (2), en met name
op artikel 31, lid 14,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

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

PB
PB
PB
PB
PB

In Verordening (EG) nr. 174/1999 wordt het volgende artikel
20 ter ingevoegd:
„Artikel 20 ter
1.
De volgende bepalingen gelden voor de uitvoer naar
Polen van producten van GN-code 0405 zoals bedoeld in
artikel 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 1255/1999.

Bĳ Verordening (EG) nr. 2851/2000 van de Raad (3) zĳn
bepaalde concessies in de vorm van communautaire
tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten
vastgesteld en zĳn bepaalde in de Europaovereenkomst
met de Republiek Polen opgenomen landbouwconcessies
via een autonome overgangsmaatregel aangepast. Eén
van die concessies leidt voor bepaalde producten van
GN-code 0405 tot een differentiatie van de restituties
vanaf 1 januari 2001 door de afschaffing van de restituties voor die producten die naar Polen worden uitgevoerd.

2.
Voor de in lid 1 bedoelde uitvoer moeten voor elke
zending aan de bevoegde autoriteiten van Polen een voor
eensluidend gewaarmerkte kopie van het overeenkomstig
dit artikel afgegeven uitvoercertificaat en een naar behoren
geviseerde kopie van de uitvoeraangifte worden overgelegd.
De uitgevoerde producten mogen niet eerst naar een ander
derde land zĳn uitgevoerd.

De Poolse autoriteiten hebben zich ertoe verbonden
erop toe te zien dat alleen zendingen communautaire
boter waarvoor geen restituties zĳn toegekend, voor
invoer in Polen zullen worden toegelaten. Hiertoe dient
in Verordening (EG) nr. 174/1999 van de Commissie
van 26 januari 1999 tot vaststelling van de specifieke
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68
van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten (4),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2357/
2000 (5), een artikel te worden ingevoegd dat verplicht
tot overlegging van een voor eensluidend gewaarmerkte
kopie van het uitvoercertificaat met specifieke vermeldingen die garanderen dat voor de erin vermelde
producten geen uitvoerrestitutie is toegekend. Om een
verband tussen de ingevoerde producten en de in het
uitvoercertificaat vermelde producten te leggen, moet de
handelaar bĳ de invoer in Polen een voor eensluidend
gewaarmerkte kopie van de uitvoeraangifte overleggen
waarin bepaalde gegevens die naar het uitvoercertificaat
verwĳzen, moeten zĳn vermeld.

b) in vak 15 worden de producten omschreven volgens de
gecombineerde nomenclatuur;

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

(3)

Artikel 1

L
L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
193 van 29.7.2000, blz. 10.
332 van 28.12.2000, blz. 7.
20 van 27.1.1999, blz. 8.
272 van 25.10.2000, blz. 6.

3.
Voor de certificaataanvraag en het certificaat geldt het
volgende:
a) in vak 7 wordt „Polen” vermeld;

c) in vak 16 worden voor elk in vak 15 bedoeld product
de achtcĳferige code van de gecombineerde nomenclatuur en de hoeveelheid in kg vermeld;
d) in de vakken 17 en 18 wordt de totale hoeveelheid van
de in vak 16 bedoelde producten ingevuld;
e) in vak 20 wordt de volgende vermelding aangebracht: „Boter voor uitvoer naar Polen. Artikel 20 ter
van Verordening (EG) nr. 174/1999”;
f) in vak 22 wordt de vermelding „zonder uitvoerrestitutie”
aangebracht;
g) het certificaat is slechts geldig voor de aldus aangeduide
producten en hoeveelheden.
4.
De overeenkomstig dit artikel afgegeven certificaten
verplichten tot uitvoer naar de in vak 7 vermelde bestemming.
5.
Het certificaat wordt onmiddellĳk nadat de aanvraag
is ingediend, afgegeven. Op verzoek van de belanghebbende
wordt een voor eensluidend gewaarmerkte kopie afgegeven
van het certificaat waarop is afgeschreven.
6.
Het certificaat wordt afgegeven zonder dat een zekerheid hoeft te worden gesteld.
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7.
In afwĳking van artikel 9 van Verordening (EG) nr.
1291/2000 van de Commissie (*) mogen de certificaten
niet worden overgedragen.
8.
Het certificaat is geldig vanaf de dag van afgifte ervan
in de zin van artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1291/2000 tot en met 30 juni daaropvolgend.
9.
Vóór eind februari stelt de bevoegde autoriteit van de
lidstaat de Commissie voor het voorgaande jaar in kennis

L 333/77

van het aantal afgegeven certificaten en de betrokken
hoeveelheid boter, uitgesplitst per code van de gecombineerde nomenclatuur.
10.

Het bepaalde in hoofdstuk I is niet van toepassing.

(*) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 december 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 2885/2000 VAN DE COMMISSIE
van 27 december 2000
tot vaststelling van het uiteindelĳke bedrag van de steun voor bepaalde zaaddragende leguminosen
voor het verkoopseizoen 2000/2001
wikke, vermeerderd met het ongebruikte gedeelte van de
gegarandeerde maximumoppervlakte voor linzen en
kekers, met 3,42 % is overschreden. De in artikel 2, lid
2, van Verordening (EG) nr. 1577/96 vermelde steun
moet voor wikke proportioneel worden verlaagd voor
het betrokken verkoopseizoen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG ) nr. 1577/96 van de Raad van 30
juli 1996 tot invoering van een bĳzondere maatregel voor
bepaalde zaaddragende leguminosen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 811/2000 (2), en met name op artikel 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1577/96 is
bepaald dat de Commissie de overschrĳding van de
gegarandeerde maximumoppervlakte moet bepalen en
het uiteindelĳke bedrag van de steun voor het betrokken
verkoopseizoen moet vaststellen. In artikel 3 van die
verordening is de gegarandeerde maximumoppervlakte
onderverdeeld in gegarandeerde maximumoppervlakten
voor enerzĳds linzen en kekers en anderzĳds wikke,
waarbĳ is bepaald dat, voordat een overschrĳding wordt
bepaald, het ongebruikte gedeelte van de ene gegarandeerde maximumoppervlakte mag worden opgeteld bĳ
de andere gegarandeerde maximumoppervlakte.
In 2000/2001 is de in artikel 3 van Verordening (EG) nr.
1577/96 vermelde gegarandeerde maximumoppervlakte
voor linzen en kekers niet overschreden, terwĳl die voor

(3)

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
Het uiteindelĳke bedrag van de steun voor bepaalde zaaddragende leguminosen voor het verkoopseizoen 2000/2001
bedraagt 181,00 EUR per hectare voor linzen en kekers en
175,02 EUR per hectare voor wikke.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 december 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 206 van 16.8.1996, blz. 4.
(2) PB L 100 van 20.4.2000, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 2886/2000 VAN DE COMMISSIE
van 27 december 2000
tot afwĳking van artikel 31, lid 10, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad houdende een
gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten, wat betreft het
bewĳs van aankomst ter bestemming in geval van gedifferentieerde restituties en tot vaststelling
van bepalingen betreffende de toepassing van het laagste eenheidsbedrag van de restitutie bĳ
uitvoer van bepaalde zuivelproducten
komst met Polen. Een van deze concessies resulteert in
een differentiëring van de restituties, vanaf 1 januari
2001, voor bepaalde producten van GN-code 0405 als
gevolg van de afschaffing van de restituties voor deze
producten bĳ uitvoer naar Polen.

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), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening {EG) nr. 1670/2000 (2), en met name
op artikel 31, leden 10 en 14,

(5)

In artikel 20 ter van Verordening (EG) nr. 174/1999 van
de Commissie van 26 januari 1999 tot vaststelling van
de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten (6), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2884/2000 (7), is bepaald dat de marktdeelnemer bĳ
de invoer van bepaalde producten van GN-code 0405 in
Polen verplicht is aan de bevoegde autoriteiten een
gewaarmerkte kopie van het uitvoercertificaat en de
desbetreffende uitvoeraangifte over te leggen. Het
uitvoercertificaat bevat specifieke vermeldingen waaruit
blĳkt dat voor de betrokken producten geen uitvoerrestitutie is verleend. De Poolse autoriteiten hebben zich
ertoe verbonden na te gaan of het bepaalde in artikel
20 ter van Verordening (EG) nr. 174/1999 wordt nageleefd.

(6)

Derhalve moet bĳ de toepassing van de genoemde bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 1255/1999 en
(EG) nr. 800/1999 met deze bĳzondere regeling rekening worden gehouden, zodat de exporteurs bĳ hun
handel met derde landen geen onnodige financiële lasten
opgelegd worden. Daarom wordt bĳ de bepaling van het
laagste eenheidsbedrag van de restitutie geen rekening
gehouden met de eenheidsbedragen die zĳn vastgesteld
volgens de betrokken regels en voor de betrokken specifieke bestemming.

(7)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 31, lid 10, derde streepje, van Verordening
(EG) nr. 1255/1999 is bepaald dat, in geval van een
gedifferentieerde restitutie, de restitutie wordt uitbetaald
wanneer het bewĳs wordt geleverd dat de producten de
op het certificaat vermelde bestemming hebben bereikt
of een andere bestemming waarvoor een restitutie wordt
vastgesteld. Van deze regel kan worden afgeweken voorzover wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden die
gelĳke waarborgen bieden.

(2)

Als de restitutie naar bestemming wordt gedifferentieerd,
wordt op grond van artikel 18, leden 1 en 2, van
Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie van
15 april 1999 houdende gemeenschappelĳke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bĳ uitvoer
voor landbouwproducten (3), gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1557/2000 (4), een gedeelte van de restitutie,
berekend aan de hand van het laagste eenheidsbedrag
van de restitutie, op verzoek van de exporteur betaald
zodra het bewĳs wordt geleverd dat het product het
douanegebied van de Gemeenschap heeft verlaten.

(3)

ln het kader van specifieke regelingen met bepaalde
derde landen kan het eenheidsbedrag van de restitutie
voor de uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar die
landen lager en soms zelfs veel lager zĳn dan de restitutie die normaal van toepassing is. Het kan ook voorkomen dat geen restitutie wordt vastgesteld en dat het
laagste eenheidsbedrag van de restitutie ook resulteert uit
de niet-vaststelling van een restitutie.
Verordening (EG) nr. 2851/2000 van de Raad (5) betreft
de vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van
communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en voorziet in de aanpassing, via een
autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zĳn opgenomen in de Europaovereen-

(4)

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

160
193
102
179
332

van
van
van
van
van

26.6.1999, blz. 48.
29.7.2000, blz. 10.
17.4.1999, blz. 11.
18.7.2000, blz. 6.
28.12.2000, blz. 7.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In afwĳking van artikel 31, lid 10, derde streepje, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 wordt voor de in artikel 1, onder e),
van Verordening (EG) nr. 1255/1999 bedoelde producten van
GN-code 0405 geen bewĳs van aankomst ter bestemming
verlangd.
(6) PB L 20 van 27.1.1999, blz. 8.
(7) Zie bladzĳde 76 van dit Publicatieblad.
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Artikel 2

Het feit dat voor de in artikel 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 1255/1999 bedoelde producten van
GN-code 0405 met bestemming Polen geen restitutie is vastgesteld, wordt niet in aanmerking genomen bĳ
de bepaling van het laagste eenheidsbedrag van de restitutie in de zin van artikel 18, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 800/1999.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2001.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 december 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

29.12.2000
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RICHTLĲN 2000/77/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 14 december 2000
houdende wĳziging van Richtlĳn 95/53/EG van de Raad tot vaststelling van de beginselen inzake de
organisatie van de officiële controles op het gebied van diervoeding
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 152, lid 4,

Commissie een gecoördineerd controleprogramma voor
de Gemeenschap wordt opgesteld.
(6)

Wanneer in bĳzondere gevallen de gezondheid van
mens en dier zulks rechtvaardigen, moeten de door en in
de lidstaten uitgevoerde controles verscherpt worden.
Opdat de controles en opsporingen in die gevallen in de
gehele Gemeenschap uniform en doeltreffend worden
uitgevoerd, moet de Commissie specifieke gecoördineerde controleprogramma's kunnen vaststellen.

(7)

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 (5).

(8)

Richtlĳn 95/53/EG van de Raad moet dienovereenkomstig worden gewĳzigd,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Na raadpleging van het Comité van de Regio's,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag ( ), en
gezien de gemeenschappelĳke tekst die op 11 oktober 2000
door het bemiddelingscomité is goedgekeurd,
3

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In Richtlĳn 95/53/EG van de Raad (4) zĳn de beginselen
voor de uitvoering van de officiële controles op het
gebied van diervoeding vastgelegd. De ervaring leert dat
deze beginselen op het niveau van de Gemeenschap zo
nodig gepreciseerd moeten kunnen worden, om te
komen tot een betrouwbare geharmoniseerde procedure
en om het nieuwe controlestelsel te doen gelden voor de
in diervoeding gebruikte producten uit derde landen.
Voor een goede bescherming van de gezondheid van
mens en dier en van het milieu moet worden bepaald
dat deskundigen van de Commissie en van de lidstaten
niet alleen in de Gemeenschap controles kunnen
uitvoeren, maar ook in derde landen, met name wanneer
zich daar een probleem voordoet dat de gezondheid van
de in de Gemeenschap in het verkeer gebrachte diervoeding kan schaden.

(3)

De Commissie moet bovendien de mogelĳkheid hebben
om zo nodig deskundigen in de Gemeenschap ter
plaatse te laten nagaan of de Gemeenschapsvoorschriften
in acht genomen worden en om in voorkomend geval
maatregelen op Gemeenschapsniveau te nemen.

(4)

Daarom moet een vrĳwaringsregeling worden ingevoerd.
Op grond hiervan moet de Commissie kunnen optreden
door aan de situatie aangepaste maatregelen te treffen.

(5)

De Raad heeft in Richtlĳn 95/53/EG het beginsel vastgelegd dat jaarlĳks op grond van een aanbeveling van de

(1) PB C 346 van 14.11.1998, blz. 9.
(2) PB C 138 van 18.5.1999, blz. 17.
(3) Advies van het Europees Parlement van 16 december 1998 (PB C
98 van 9.4.1999, blz. 150), Gemeenschappelĳk Standpunt van de
Raad van 15 november 1999 (PB C 17 van 20.1.2000, blz. 8) en
Besluit van het Europees Parlement van 11 april 2000 (nog niet
verschenen in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van 20
november 2000 en Besluit van het Europees Parlement van 14
december 2000.
4
( ) PB L 265 van 8.11.1995, blz. 17. Richtlĳn gewĳzigd bĳ Richtlĳn
1999/20/EG van de Raad (PB L 80 van 25.3.1999, blz. 20).

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlĳn 95/53/EG wordt als volgt gewĳzigd:
1. Aan artikel 5 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„In voorkomend geval worden de uitvoeringsmaatregelen
voor dit artikel vastgesteld volgens de procedure van artikel
23.”.
2. Aan artikel 7 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„In voorkomend geval worden de uitvoeringsmaatregelenen
voor dit artikel vastgesteld volgens de procedure van artikel
23.”.
3. De volgende artikelen worden ingevoegd:
„Artikel 9 bis
1.
Wanneer zich op het grondgebied van een derde land
een probleem voordoet of uitbreidt dat een ernstig gevaar
kan vormen voor de gezondheid van mens of dier of voor
het milieu, neemt de Commissie uit eigen beweging of op
verzoek van een lidstaat naar gelang van de ernst van de
toestand overeenkomstig de procedure van artikel 23 bis,
onverwĳld de volgende maatregelen:
— schorsing van de invoer van producten, afkomstig uit
het betrokken derde land of een deel daarvan dan wel
uit één of meer specifieke productiebedrĳven, en, in
voorkomend geval, uit derde landen van doorvoer, en/of
(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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— vaststelling van bĳzondere voorwaarden voor producten
die bestemd zĳn voor invoer uit het betrokken derde
land of een deel daarvan.
2.
In spoedeisende gevallen kan de Commissie de in lid 1
bedoelde maatregelen echter voorlopig nemen na de
lidstaten daarvan in kennis te hebben gesteld. Binnen 10
werkdagen schakelt zĳ het Permanent Comité voor diervoeders in overeenkomstig de procedure van artikel 23 bis, ter
fine van verlenging, wĳzigingen of intrekking van die maatregelen. Zolang de door de Commissie genomen maatregelen niet zĳn vervangen door een ander wetgevingsbesluit,
blĳven zĳ van toepassing.
3.
Heeft een lidstaat de Commissie er officieel van in
kennis gesteld dat vrĳwaringsmaatregelen noodzakelĳk zĳn
en is laatstgenoemde niet opgetreden volgens het bepaalde
in lid 1, dan kan die lidstaat ten aanzien van de invoer
tĳdelĳke conservatoire maatregelen treffen. Wanneer een
lidstaat tĳdelĳke conservatoire maatregelen neemt, deelt hĳ
dit onverwĳld aan de andere lidstaten en de Commissie mee.
Volgens de procedure van artikel 23 legt de Commissie de
aangelegenheid binnen tien werkdagen ter fine van bevestiging, wĳziging of intrekking van de nationale conservatoire
maatregelen aan het Permanent Comité voor diervoeders
voor.
Artikel 9 ter
1.
Indien nodig kunnen deskundigen van de Commissie
en van de lidstaten in derde landen ter plaatse controles
uitvoeren om na te gaan, of de door dat derde land gegeven
garanties met betrekking tot de voorwaarden voor de
productie en het in het verkeer brengen van producten
minstens gelĳkwaardig kunnen worden geacht met die
welke de Gemeenschap voorschrĳft.
2.
De in lid 1 bedoelde controles worden uitgevoerd
voor rekening van de Gemeenschap, die de kosten ervan
draagt.
3.
De Commissie deelt de lidstaten de resultaten van de
in lid 1 bedoelde controles mee.
4.
De uitvoeringsmaatregelen voor dit artikel worden zo
nodig vastgesteld volgens de procedure van artikel 23.”.
4. De titel van hoofdstuk IV wordt vervangen door:
„ALGEMENE BEPALINGEN EN CONTROLES”.
5. Het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 17 bis
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 15 en voorzover
voor de uniforme toepassing van deze richtlĳn noodzakelĳk,
kunnen deskundigen van de Commissie en van de lidstaten,
in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten, ter
plaatse controles uitvoeren om na te gaan of het bepaalde in
deze richtlĳn, en met name in de artikelen 4, 5, 7, 11 en 12,
daadwerkelĳk wordt toegepast.
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De deskundigen van de lidstaten worden door de
Commissie aangewezen op voordracht van de betrokken
lidstaat.
2.
De lidstaat op
wordt uitgevoerd
Commissie en van
vervulling van hun

het grondgebied waarvan een controle
verleent de deskundigen van de
de lidstaten alle bĳstand die voor de
taak nodig is.

3.
De resultaten van de uitgevoerde controles worden
met de bevoegde autoriteit van de betreffende lidstaat
besproken alvorens het eindverslag wordt opgesteld en
verspreid.
De Commissie deelt de lidstaten en het Europees Parlement
de resultaten van de controles mee.
4.
Wanneer de controleresultaten naar het oordeel van
de Commissie of een lidstaat zulks rechtvaardigen, worden
zĳ besproken in het Permanent Comité voor diervoeders. De
Commissie kan volgens de procedure van artikel 23 de
nodige besluiten nemen.
5.
De Commissie volgt de verdere ontwikkeling van de
situatie en voorziet volgens de procedure van artikel 23 in
de wĳziging of intrekking van de in lid 4 bedoelde besluiten.
6.
De uitvoeringsmaatregelen voor dit artikel worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 23.”.
6. Aan artikel 22 wordt het volgende lid toegevoegd:
„4.
Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met
3 en voorzover de bescherming van de gezondheid van
mens en dier of van het milieu de snelle vaststelling van
beperkte, specifieke gecoördineerde controleprogramma's
op het niveau van de Gemeenschap vereist, treft de
Commissie de nodige maatregelen volgens de procedure van
artikel 23.
Van deze programma's wordt vooral gebruik gemaakt in
situaties die door een specifiek incident zĳn ontstaan.”.
7. Artikel 23 wordt vervangen door:
„Artikel 23
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door het Permanent
Comité voor Diervoeders (hierna het „comité”),
2.
Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zĳn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met
inachtneming van artikel 8.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termĳn wordt vastgesteld op 3 maanden.
3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.”.

8. Het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 23 bis
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door het Permanent
Comité voor diervoeders (hierna: „het comité”).
2.
Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zĳn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met
inachtneming van artikel 8.
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De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termĳn wordt vastgesteld op 15 dagen.
3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.”.
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3.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van alle belangrĳke bepalingen van nationaal recht mee die zĳ op het onder
deze richtlĳn vallende gebied vaststellen.
Artikel 3

Artikel 2

Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

1.
De lidstaten nemen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen aan om uiterlĳk vanaf 29 december 2001
aan deze richtlĳn te voldoen.

Artikel 4

Zĳ stellen de Commissie daarvan onverwĳld in kennis.
2.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of
wordt hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die
bepalingen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld
door de lidstaten.

Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 14 december 2000.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitster

De voorzitter

N. FONTAINE

D. GILLOT
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 20 december 2000
betreffende een meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met name voor
het midden- en kleinbedrĳf (MKB) (2001-2005)
(2000/819/EG)
Raad (5), dat op 31 december 2000 afloopt, heeft een
kader voor een dergelĳke actie gecreëerd.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 157, lid 3,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(4)

Op 29 juni 1999 heeft de Commissie in haar mededeling aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's
verslag uitgebracht over de externe evaluatie van het
genoemde meerjarenprogramma.

(5)

Het is noodzakelĳk een nieuw programma voor de
periode vanaf 1 januari 2001 vast te stellen en ervoor te
zorgen dat het ondernemingenbeleid voldoende
middelen heeft om zĳn doelen te kunnen bereiken.

(6)

Op 9 november 1999 heeft de Raad een verslag goedgekeurd over de integratie van duurzame ontwikkeling in
het ondernemingenbeleid van de Europese Unie. Het is
noodzakelĳk dat rekening wordt gehouden met duurzame ontwikkeling bĳ de vaststelling en uitvoering van
de in het kader van dit programma te treffen maatregelen.

(7)

Op 20 juni 2000 heeft de Europese Raad zĳn goedkeuring gehecht aan het Europees Handvest voor kleine
ondernemingen en verzocht dat het volledig wordt
uitgevoerd, met name als onderdeel van de voorstellen
over het meerjarenprogramma voor ondernemingen en
ondernemerschap. Bĳ de activiteiten die de Unie ten
behoeve van het MKB ontplooit, moet rekening worden
gehouden met de doelstellingen van het Handvest.

(8)

Soortgelĳke acties zĳn ingeleid in het kader van de
OESO, met name met het Handvest betreffende het
beleid inzake het MKB, dat de ministers van Industrie
van de OESO op 15 juni 2000 in Bologna hebben
aangenomen.

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Gezien het advies van het Comité van de Regio's (4),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het belang van de ondernemingen en het ondernemerschap voor de verwezenlĳking van de doelen van de
Gemeenschap en de moeilĳkheden waarmee ondernemingen en ondernemers worden geconfronteerd, werden
reeds behandeld in een aantal mededelingen, besluiten
en verslagen, voor het laatst in de mededeling „Uitdagingen voor het ondernemingenbeleid in de kenniseconomie” van de Commissie van 26 april 2000. Daarin
werden de belangrĳkste gebieden voor communautaire
actie geïdentificeerd.

(2)

Het midden- en kleinbedrĳf (MKB) levert een significante
bĳdrage op het gebied van concurrentievermogen,
onderzoek, innovatie, kwalificatie en werkgelegenheid en
heeft met specifieke problemen te kampen.

(3)

Er moet actie worden ondernomen om deze moeilĳkheden te helpen overwinnen. Een aantal programma's,
waaronder met name het 3e meerjarenprogramma voor
het midden- en kleinbedrĳf (MKB) in de Europese Unie
(1997-2000), vastgesteld bĳ Besluit 97/15/EG van de

( ) PB C 311 van 31.10.2000, blz. 180.
(2) Advies uitgebracht op 26.10.2000 (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
(3) Advies uitgebracht op 29.11.2000 (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
(4) Advies uitgebracht op 21.9.2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
1

(5) PB L 6 van 10.1.1997, blz. 25.
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
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De Raad heeft op 7 november 2000 de nadruk gelegd
op het belang van een betere financiering van innovatieve bedrĳven en om de financiële instrumenten te
richten op startende ondernemingen, hoogtechnologische bedrĳven en microbedrĳven.
De voor de uitvoering van deze beschikking 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).
Deze beschikking is de rechtsgrondslag voor specifieke
aanvullende maatregelen die geen deel uitmaken van
andere communautaire beleidsterreinen en die niet beter
kunnen worden uitgevoerd op het niveau van de
lidstaten.
De met de EVA/EER-landen gesloten EER-Overeenkomst
en de aanvullende protocollen bĳ de met de landen van
Midden- en Oost-Europa gesloten associatieovereenkomsten voorzien in de deelname van deze landen aan
communautaire programma's. Ook moet worden voorzien in de deelname van Cyprus, Malta en Turkĳe in het
kader van de met deze landen gesloten associatieovereenkomsten. Deelneming van andere landen kan worden
overwogen indien de overeenkomsten en procedures
daartoe de mogelĳkheid bieden.
In deze beschikking wordt voor de gehele looptĳd van
het programma een financieel referentiebedrag in de zin
van punt 34 van het Interinstitutioneel Akkoord tussen
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 6
mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering
van de begrotingsprocedure (2) opgenomen, zulks
zonder afbreuk te doen aan de in het Verdrag vastgelegde bevoegdheden van de begrotingsautoriteit,
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d) het financiële klimaat voor ondernemingen, en met name
voor het MKB, verbeteren;
e) de toegang van ondernemingen tot bedrĳfsondersteunende
diensten en communautaire programma's en netwerken
vergemakkelĳken en de coördinatie daartussen verbeteren.
2.
Deze doelstellingen worden hoofdzakelĳk verwezenlĳkt
door middel van de in bĳlage I omschreven actiegebieden.
3.
Het programma zal eveneens worden gebruikt om vorderingen te maken met het oog op de verwezenlĳking van de
doelstellingen van het Europees Handvest voor kleine ondernemingen.
Artikel 3
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door het Comité van
beheer van het ondernemingenprogramma, hierna „comité”.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen 4
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termĳn wordt gesteld op drie maanden.
3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.
Artikel 4

1.
De voor de uitvoering van dit programma benodigde
maatregelen en acties op de hierna genoemde gebieden worden
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 3, lid 2, bedoelde
beheersprocedure:

Artikel 1

— het jaarlĳkse werkprogramma en de overeenkomstige
begrotingsmiddelen;
— de criteria en de inhoud van aanbestedingen voor een
bedrag van méér dan EUR 100 000;
— de prestatie-indicatoren ter evaluatie van de activiteiten die
nodig zĳn voor de verwezenlĳking van de in artikel 2
genoemde doelstellingen.

Met ingang van 1 januari 2001 wordt een communautair
vĳfjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap
vastgesteld, dat voornamelĳk gericht is op het midden- en
kleinbedrĳf (MKB).

2.
Voorts wordt het comité regelmatig geïnformeerd over
elk ander vraagstuk in verband met het programma, met name
over het jaarlĳkse uitvoeringsverslag en de in artikel 5 bedoelde
evaluatieverslagen.

Artikel 2

Artikel 5

1.
Het in artikel 1 beoogde programma heeft de volgende
doelstellingen:

1.
De Commissie evalueert de uitvoering van het
programma en legt het Europees Parlement, de Raad, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's de
volgende verslagen voor:

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

a) de groei en het concurrentievermogen van ondernemingen
versterken in een internationaal geworden, op kennis gebaseerde economie;
b) het ondernemerschap bevorderen;
c) het bestuursrechtelĳke klimaat voor ondernemingen vereenvoudigen en verbeteren, met name om onderzoek, innovatie
en ondernemerschap te bevorderen;
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(2) PB L 172 van 18.6.1999, blz. 1.

— om de twee jaar een evaluatieverslag van de vorderingen,
met als doel op gecoördineerde wĳze rekening te houden
met:
— het ondernemingenbeleid binnen het geheel van
communautaire beleidsgebieden en programma's,
— de uitvoering van het Europees Handvest voor kleine
ondernemingen;
— een extern evaluatieverslag vóór eind december 2004.
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2.
In deze verslagen wordt aangegeven of de doelstellingen
van het programma zĳn verwezenlĳkt. Zĳ bevatten een kostenbatenanalyse van de uitgevoerde maatregelen en acties, met
name op basis van de in artikel 4, lid 1, derde streepje,
bedoelde prestatie-indicatoren.
Artikel 6
Dit programma staat open voor deelneming van:
— de EVA/EER-landen volgens de in de EER-overeenkomst
vastgestelde voorwaarden,
— de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa
(LMOE) volgens de voorwaarden die in de Europa-overeenkomsten, de aanvullende protocollen daarbĳ en de besluiten
van de respectieve associatieraden zĳn vastgesteld,
— Cyprus, op basis van aanvullende kredieten volgens de met
dat land overeen te komen procedures,
— Malta en Turkĳe, op basis van aanvullende kredieten, overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag,
— andere landen indien de overeenkomsten en procedures
daartoe de mogelĳkheid bieden.

29.12.2000
Artikel 7

1.
Het financieel referentiebedrag voor de uitvoering van dit
programma bedraagt 450 miljoen EUR.
2.
De jaarlĳkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.
Artikel 8
Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2001 en geldt
tot en met 31 december 2005.
Artikel 9
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 20 december 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
J.-C. GAYSSOT
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BĲLAGE I
BESCHRĲVING VAN DE ACTIEGEBIEDEN

Deze actiegebieden stoelen hoofdzakelĳk op vaststelling en uitwisseling van de beste praktĳken overeenkomstig de nieuwe
BEST-procedure als beschreven in de mededeling van de Commissie van 26 april 2000, die rekening houden met de
behoeften van het MKB, en dienen de volgende doelen:
1. Versterking van de groei en van het concurrentievermogen van ondernemingen in een internationaal
geworden, op kennis gebaseerde economie:
Dit programma zal met name maatregelen met de volgende strekking bevorderen:
— versterking van concurrentievermogen en innovatie,
— vergemakkelĳking van het vrĳe verkeer van goederen en markttoegang,
— toerusting van ondernemingen voor de mondialisering door met name het MKB aan te moedigen deel te nemen
aan het standaardiseringsproces en de uitvoering ervan,
— het bieden van een adequaat pakket van vaardigheden die zĳn toegesneden op de behoeften van kleine ondernemingen,
— ontwikkeling van het gebruik van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën,
— aanmoediging van innovatieve praktĳken,
— bevordering van de integratie van duurzame ontwikkeling.
2. Bevordering van ondernemerschap:
Dit programma strekt er met name toe om:
— het starten en overdragen van ondernemingen te vergemakkelĳken,
— de opleiding tot ondernemerschap te ontwikkelen,
— de ondernemerscultuur in de hele samenleving te stimuleren,
— specifieke beleidsmaatregelen ten behoeve van het MKB aan te geven en te bevorderen.
3. Vereenvoudiging en verbetering van het bestuursrechtelĳk klimaat voor ondernemingen, met name ter
bevordering van onderzoek, innovatie en ondernemerschap:
Met name de volgende doelstellingen worden nagestreefd:
— uitbouw van het systeem voor de beoordeling van het effect op het bedrĳfsleven van voorgestelde communautaire
wetgeving,
— verbetering van de regelgeving en vereenvoudiging van de administratieve belasting in het algemeen.
4. Verbetering van het financieel klimaat voor ondernemingen, met name voor het MKB:
Ingevolge de conclusies van de Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000 zal dit programma met name
maatregelen met de volgende strekking bevorderen:
a) maatregelen ter verbetering van het financieel klimaat voor ondernemingen, met name voor het MKB. Deze
maatregelen, waarvan de toepassing in bĳlage II indicatief is geschetst, zĳn de volgende:
i) de ETF-startersregeling (beheerd door het EIF)
De ETF-startersregeling maakt het mogelĳk MKB-ondernemingen op te richten en in de startfase te financieren:
— met deelnemingen in gespecialiseerde risicokapitaalfondsen, met name startfondsen, fondsen van beperkte
omvang, regionaal werkzame fondsen of fondsen die zich op specifieke bedrĳfstakken of technologieën
concentreren, of risicokapitaalfondsen die de exploitatie van O & O-resultaten financieren, bĳvoorbeeld
fondsen die aan onderzoekcentra en wetenschapsparken (science parks) zĳn verbonden, die op hun beurt
risicokapitaal voor het MKB verschaffen. De regeling zal de door de EIB in samenwerking met het EIF
ingestelde Europese Technologiefaciliteit in de aanloopfase versterken, door een gedurfder investeringsbeleid
wat betreft zowel de intermediairs als hun beleggingen.
Het EIF belast zich met de selectie, de uitvoering en het beheer van de investeringen in de risicokapitaalfondsen, in voorkomend geval in samenwerking met de nationale programma's. De gedetailleerde uitvoeringsmodaliteiten van de EIF-startersregeling, met inbegrip van het toezicht en de controle daarop, worden
omschreven in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Commissie en het EIF waarin rekening wordt
gehouden met de indicatieve schets in bĳlage II.
— door de oprichting en ontwikkeling te steunen van starterscentra en daarmee verband houdende begeleidingsprogramma's („mentoring schemes”).
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ii) de MKB-garantiefaciliteit (beheerd door het EIF)
De garantiefaciliteit voor het MKB zal tegengaranties of, in voorkomend geval, medegaranties verstrekken voor
in de lidstaten functionerende garantiestelsels, en directe garanties in het geval van de EIB of andere geschikte
financiële intermediairs, terwĳl uit die garanties voortvloeiende verliezen door de algemene begroting van de
Europese Unie zullen worden gedekt.
Aldus zal de regeling de onvoldoende marktwerking kunnen ondervangen op de volgende gebieden:
— kredietverlening aan MKB-bedrĳven met groeipotentieel, ter verlichting van de bĳzondere moeilĳkheden die
zĳ ondervinden vanwege het hoge risico dat zĳ vertegenwoordigen (zoals in het geval van kleine of recent
opgerichte ondernemingen).
— microkredietverlening om financiële instellingen aan te moedigen op dit gebied actiever te zĳn en aan
leningnemers die onvoldoende garanties kunnen bieden, leningen van een geringer bedrag met proportioneel hogere behandelingskosten per eenheid aan te bieden.
— deelnemingen met eigen middelen in MKB-bedrĳven met groeipotentieel, met inbegrip van deelnemingen
door lokale of regionale startkapitaalfondsen en/of aanloopkapitaalfondsen, ter verlichting van de bĳzondere
moeilĳkheden die MKB-bedrĳven ondervinden ten gevolge van hun zwakke financiële structuur.
— benutting door kleine bedrĳven van de nieuwe mogelĳkheden die worden geboden door internet en
elektronische handel; de gegarandeerde leningen kunnen worden verstrekt voor informatica-uitrusting,
software en opleiding, om kleine ondernemingen te helpen zich op deze gebieden te moderniseren en om
hun concurrentievermogen te versterken.
In aanvulling op de garanties of tegengaranties, kan een aanvullende steun voor de financiële intermediairs
worden overwogen, in het bĳzonder voor microkredieten. Die steun is bestemd ter gedeeltelĳke dekking van
de hoge beheerskosten die aan deze transacties verbonden zĳn.
De begrotingstoewĳzing dekt alle kosten van de faciliteit, waaronder alle EIF-garantieverliezen alsmede alle
andere in aanmerking komende kosten of uitgaven. De kosten van de faciliteit voor de algemene begroting
van de Europese Unie mogen niet meer bedragen dan de begrotingsmiddelen die in het kader van de
onderhavige actie ter beschikking van het EIF zĳn gesteld. Een voorwaardelĳke begrotingsverplichting is niet
mogelĳk.
De uitvoeringsmodaliteiten van de garantiefaciliteit voor het MKB, waaronder het toezicht en de controle,
worden gedetailleerd omschreven in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Commissie en het EIF
waarin rekening wordt gehouden met de indicatieve schets in bĳlage II.
iii) de startkapitaalactie (beheerd door het EIF)
Het doel van de startkapitaalactie is, de verstrekking te bevorderen van eigen of semi-eigen middelen voor de
oprichting van nieuwe, innovatieve ondernemingen met groei- en banenpotentieel, ook in de traditionele
economie, door middel van ondersteuning van startkapitaalfondsen, starterscentra en dergelĳke organisaties
waaraan het EIF hetzĳ uit eigen middelen, hetzĳ in opdracht, steun verleent in de eerste jaren dat zĳ actief zĳn.
iv) Joint European Venture
Met dit programma wordt beoogd de tot 31 december 2000 verrichte vastleggingen te gebruiken voor
ondernemingen die overwegen een transnationaal partnerschap aan te gaan. De maximumbĳdrage per project is
100 000 EUR.
Deze financiële maatregelen zullen eventueel in het licht van de toekomstige besluiten van de Raad worden aangepast.
Deze verschillende financieringsmechanismen zullen in nauwe samenwerking met de lidstaten moeten worden
uitgevoerd;
b) gebruik van de euro door ondernemingen;
c) maatregelen ter aanmoediging van nabĳe financiering, met name voor de ontwikkeling van netwerken van „business
angels”;
d) de oprichting van een communautair netwerk van startkapitaalfondsen en hun beheerders waarmee de vorming en
de uitwisseling van beste praktĳken wordt bevorderd;
e) organisatie van rondetafels van banken en het MKB.
5. Vergemakkelĳking van de toegang van ondernemingen tot ondersteunende diensten, tot de communautaire
programma's en netwerken, en verbetering van de coördinatie daartussen:
In het kader van dit programma zullen met name acties worden ontwikkeld om:
— de toegang van ondernemingen tot de communautaire programma's te bevorderen en een betere coördinatie met
vooral het kaderprogramma inzake onderzoek en ontwikkeling tot stand te brengen;
— het functioneren van en de samenwerking en de coördinatie tussen de communautaire netwerken te verbeteren,
met name wat betreft de Euro Info Centres en het Euro Info Correspondence Centre. Door de uitvoering van deze
activiteiten kan de Commissie een beroep blĳven doen op organisaties of deskundigen die technische ondersteuning bieden; de financiering zou gevonden kunnen worden binnen het algemene financiële kader van dit
programma;
— de organisatie te bevorderen van evenementen die gericht zĳn op samenwerking tussen bedrĳven, zoals Europartnerschappen;
— het verslag „Europese waarnemingspost voor het MKB” te benutten.
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BĲLAGE II
FINANCIËLE INSTRUMENTEN VAN DE GEMEENSCHAP

I. Indicatieve schets voor de toepassing van de ETF-startersregeling
A. Inleiding
De ETF-startersregeling zal door het EIF op trustbasis worden beheerd.
B. Intermediairs
Wat betreft risicokapitaalactiviteiten, zullen de intermediairs volgens de beste zakelĳke en marktpraktĳk op
eerlĳke en doorzichtige wĳze worden geselecteerd om concurrentieverstoringen te voorkomen, met inachtneming
van het doel via een groot aantal gespecialiseerde fondsen te werken.
Voor de uitvoering van de aanvullende actie ten behoeve van starterscentra, zal het EIF steunen op de door de
lidstaten terzake opgedane ervaring.
C. Maximuminvestering
De maximale totale investering in een intermediair risicokapitaalfonds bedraagt 25 % van het totale aandelenkapitaal dat door het betrokken fonds wordt gehouden, of 50 % in uitzonderlĳke gevallen, zoals nieuwe fondsen die
waarschĳnlĳk een bĳzonder krachtige katalytische rol bĳ de ontwikkeling van risicokapitaalmarkten voor een
specifieke technologie of in een specifieke regio zullen vervullen. Per risicokapitaalfonds mag niet meer dan 10
miljoen euro worden geïnvesteerd, behalve in naar behoren gerechtvaardigde uitzonderingsgevallen, waarvoor in
geen geval de limiet van 15 miljoen euro mag worden overschreden. De intermediaire risicokapitaalfondsen
moeten met betrekking tot de diversificatie van hun portefeuille de gevestigde marktpraktĳk volgen.
D. Investeringen op gelĳke voet
De investeringen van de ETF-startersregeling in bemiddelende fondsen zullen op gelĳke voet staan met die van de
andere investeringen in aandelen. Voor elke afwĳking van deze regel is een advies van het Comité van artikel 3
nodig.
E. Looptĳd van de faciliteit
De ETF-startersregeling wordt opgezet als een langlopende faciliteit in het kader waarvan gewoonlĳk posities van
vĳf tot twaalf jaar in risicokapitaalfondsen zullen worden genomen. In elk geval zal de looptĳd van de
investeringen niet langer bedragen dan 16 jaar vanaf de datum van ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Commissie en het EIF als bedoeld in bĳlage I.
F. Realisatie van investeringen
Aangezien de meeste van de investeringen in het kader van de ETF-startersregeling in niet-beursgenoteerde,
illiquide entiteiten zullen worden gedaan, zal de realisatie van die investeringen gebaseerd zĳn op de uitkering van
de opbrengsten die de intermediaire fondsen ontvangen uit de verkoop van hun investeringen in MKB-bedrĳven.
G. Herinvestering van opbrengsten uit gerealiseerde investeringen
Opbrengsten uit door de fondsen aan het EIF verrichte terugbetalingen mogen gedurende de eerste vier jaar na 20
december 2000 worden geherinvesteerd. De herinvesteringsperiode kan met ten hoogste drie jaar worden
verlengd indien de faciliteit 48 maanden na de instelling ervan een gunstige beoordeling krĳgt.
H. Rekening voor gelden van derden (trustrekening)
Bĳ het EIF wordt voor de begrotingsmiddelen die voor de regeling zĳn bestemd een afzonderlĳke rekening voor
gelden van derden (trustrekening) geopend. Deze rekening is rentedragend; ontvangen rente wordt aan de
middelen van de faciliteit toegevoegd. De door het EIF in het kader van de ETF-startersregeling verrichte
investeringen en de beheerskosten van het EIF en andere in aanmerking komende uitgaven worden van deze
rekening voor gelden van derden afgeschreven en de opbrengsten uit gerealiseerde investeringen worden daarop
bĳgeschreven. Aan het eind van het vierde jaar na 20 december 2000 of, indien de herinvesteringsperiode wordt
verlengd, na afloop van de verlengde herinvesteringsperiode, worden andere saldi op deze trustrekening dan
gelden waarvoor verplichtingen zĳn aangegaan en die nog niet zĳn opgenomen/geïnvesteerd en gelden die
redelĳkerwĳs voor de dekking van in aanmerking komende kosten en uitgaven nodig zĳn, zoals beheerskosten
van het EIF, in de algemene begroting van de Europese Unie teruggestort.
I. Rekenkamer
De nodige regelingen worden getroffen om de Rekenkamer van de Europese Unie in staat te stellen zĳn taak te
vervullen teneinde de regelmatigheid van het gebruik van de fondsen te verifiëren.
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II. Indicatieve schets van de toepassing van de MKB-garantiefaciliteit
A. Inleiding
De MKB-garantiefaciliteit zal door het EIF op trustbasis worden beheerd.
B. Intermediairs
De intermediairs worden gekozen onder de garantiestelsels die in de openbare of de privé-sector in de lidstaten
functioneren, met inbegrip van onderlinge garantiestelsels, de EIB of andere passende financiële instellingen. De
intermediairs zullen worden geselecteerd volgens de beste zakelĳke en marktpraktĳk op een eerlĳke en doorzichtige wĳze, met inachtneming van
a) het voorzienbare effect op het volume van de financieringen (leningen, deelnemingen) ten behoeve van het
MKB en/of
b) het effect op de toegang tot de financieringen van het MKB en/of
c) het effect op de risico's die de betrokken intermediair bĳ financieringen van het MKB op zich neemt.
C. In aanmerking komende leningen aan het MKB
De financiële criteria voor het in aanmerking komen van financieringen van het MKB voor garanties in het kader
van de MKB-garantiefaciliteit worden afzonderlĳk voor elke intermediair vastgesteld in het licht van zĳn
activiteiten, met het doel zoveel mogelĳk MKB-bedrĳven te bereiken. Deze criteria dienen de marktvoorwaarden
en -praktĳken in het betrokken gebied te weerspiegelen.
De garanties en tegengaranties zullen hoofdzakelĳk financieringen steunen van MKB-bedrĳven tot 100 werknemers (bĳ voorrang tot 50 werknemers wat betreft de specifieke actie voor de ontwikkeling van het gebruik van
internet en elektronische handel door kleine bedrĳven). Bĳzondere aandacht zal worden besteed aan financieringen van immateriële activa.
D. EIF-garanties
De garanties van het EIF hebben betrekking op afzonderlĳke financieringen in een specifieke transactiesportefeuille. De garanties van het EIF dekken een deel van het door de betrokken financiële intermediair aangegane
risico in verband met de onderliggende financieringenportefeuille.
E. Gelimiteerde gecumuleerde verliezen van het EIF
De verplichting van het EIF om zĳn aandeel in de verliezen op financieringen aan de intermediair te betalen, blĳft
bestaan totdat het gecumuleerde bedrag van de betalingen tot dekking van de verliezen op een specifieke
financieringenportefeuille, in voorkomend geval verminderd met het gecumuleerde bedrag van de overeenkomstige alsnog geïnde bedragen die aanvankelĳk als verliezen waren geboekt, en met andere opbrengsten, een
tevoren overeengekomen bedrag bereikt, waarna de garantie van het EIF automatisch wordt geannuleerd.
F. EIF op gelĳke voet met de intermediair
De garanties van het EIF staan gewoonlĳk op gelĳke voet met de garanties of, in voorkomend geval, met de
financieringen die door de intermediair worden verstrekt.
G. Rekening voor gelden van derden (trustrekening)
Bĳ het EIF wordt een rekening voor gelden van derden (trustrekening) geopend voor de begrotingsmiddelen voor
de regeling. Deze regeling is rentedragend; de ontvangen rente wordt aan de middelen van de faciliteit toegevoegd.
H. Recht van het EIF om gelden aan de trustrekening te onttrekken
Het EIF heeft het recht de rekening voor gelden van derden (trustrekening) te debiteren voor betalingen om aan
zĳn verplichtingen voor de gelimiteerde gecumuleerde verliezen uit hoofde van de garantiefaciliteit te voldoen,
en, met goedkeuring van de Commissie, voor andere in aanmerking komende kosten, bĳvoorbeeld zĳn beheerskosten, honoraria van juristen en promotiekosten van de regeling.
I. Bĳschrĳving op de trustrekening van geïnde bedragen en andere opbrengsten
Alsnog geïnde bedragen die aanvankelĳk waren geboekt als verliezen waarvoor garanties zĳn betaald alsmede
eventuele andere opbrengsten, moeten op de rekening voor gelden van derden (trustrekening) worden bĳgeschreven.
J. Looptĳd van de regeling
Het is de bedoeling dat de afzonderlĳke MKB-garanties een looptĳd tot tien jaar hebben. Bedragen die bĳ het
verstrĳken van de uitstaande garanties op de trustrekening staan, worden in de Gemeenschapsbegroting teruggestort.
K. Rekenkamer
De nodige regelingen worden getroffen om de Rekenkamer in staat te stellen zĳn taak te vervullen teneinde de
regelmatigheid van het gebruik van de fondsen te verifiëren.
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III. Indicatieve schets voor de toepassing van de startkapitaalactie
A. Inleiding
De startkapitaalactie wordt beheerd door het EIF.
B. Rekenkamer
De nodige regelingen worden getroffen om de Rekenkamer in staat te stellen zĳn taak te vervullen teneinde de
regelmatigheid van het gebruik van de fondsen te verifiëren.
IV. Joint European Ventures
De ervaring heeft uitgewezen dat deze regeling moet worden vereenvoudigd opdat verzoeken om financiële bĳdragen
van MKB-bedrĳven snel door de financiële intermediairs en de Commissiediensten worden behandeld en om ervoor te
zorgen dat de communautaire middelen correct worden gebruikt. Bovendien onderzoekt de Commissie momenteel de
mogelĳkheden om de criteria voor steunverlening aan te passen teneinde die beter af te stemmen op de behoeften van
het MKB op het gebied van grensoverschrĳdende investeringen, onder meer ook in de kandidaat-lidstaten.
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2764/2000 van de Raad van 14 december 2000 tot vaststelling, voor het
visseizoen 2001, van de oriëntatieprĳzen voor de in de bĳlagen I en II van Verordening (EG) nr. 104/2000
genoemde visserĳproducten en van de communautaire productieprĳs voor de in bĳlage III van die verordening
genoemde visserĳproducten
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 321 van 19 december 2000)
Op bladzĳde 3, bĳlage, 14. Schol (Pleuronectes platessa) „van 1.1.2001 tot en met 30.4.2001”, kolom „Oriëntatieprĳs”
in plaats van: „1 152”
te lezen:

„1 052”.

Rectificatie van Beschikking 2000/766/EG van de Raad van 4 december 2000 betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën en het vervoederen van dierlĳke
eiwitten
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 306 van 7 december 2000)
Op bladzĳde 32, artikel 1, vĳfde regel
in plaats van: „pluimveeslachtafvalmeel, dicalciumfosfaat,”
te lezen:

„pluimveeslachtafvalmeel, verenmeel, vetkanen, vismeel, dicalciumfosfaat,”.

Op bladzĳde 33, artikel 3, lid 1, aanhef
in plaats van: „1.
De lidstaten, met de uitzonderingen genoemd in artikel 2, lid 2, met betrekking tot vismeel bestemd
als visvoeder en melk en melkproducten:”
te lezen:

„1.

De lidstaten, met de uitzonderingen genoemd in artikel 2, lid 2:”.

Op bladzĳde 33, artikel 4, derde alinea, zesde regel
in plaats van: „runderen van ouder dan 30 maanden,”
te lezen:

„runderen ouder dan 30 maanden,”.
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