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VERORDENING (EG) Nr. 417/2001 VAN DE COMMISSIE
van 1 maart 2001
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 2 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 maart 2001.
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 1 maart 2001 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
212
624
999
052
999
052
204
999
052
204
212
624
999
600
999
388
400
404
508
512
720
728
999
388
400
512
528
720
999

109,4
45,2
95,4
127,8
94,4
91,6
91,6
106,3
70,6
88,4
66,3
45,8
49,8
53,4
53,8
53,3
53,3
111,1
83,4
77,9
93,2
108,6
121,1
101,4
99,5
74,8
98,8
78,2
78,1
54,6
76,9

0707 00 05
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

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

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2032/2000 van de Commissie (PB L 243 van 28.9.2000, blz. 14). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 418/2001 VAN DE COMMISSIE
van 1 maart 2001
inzake de verlening van een vergunning voor nieuwe toevoegingsmiddelen en nieuwe toepassingen
van toevoegingsmiddelen in de diervoeding
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(7)

Uit de beoordeling van de dossiers blĳkt dat er bepaalde
procedures nodig kunnen zĳn om de werknemers tegen
blootstelling aan de toevoegingsmiddelen te beschermen.
Die bescherming dient echter te worden gewaarborgd
door toepassing van Richtlĳn 89/391/EEG van de Raad
van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het
werk (3) en de in het kader daarvan vastgestelde richtlĳnen.

(8)

Het Wetenschappelĳk Comité voor de diervoeding heeft
een gunstig advies uitgebracht betreffende de onschadelĳkheid van deze preparaten van enzymen en microorganismen en van het coccidiostaticum en betreffende
de gunstige invloed van het coccidiostaticum op de dierlĳke productie, onder de in de genoemde bĳlagen
vermelde voorwaarden.

(9)

De in deze verordening vastgestelde maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor veevoeders,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 70/524/EEG van de Raad van 23 november
1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2697/2000 van de
Commissie (2), en met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Richtlĳn 70/524/EEG is bepaald dat nieuwe toevoegingsmiddelen of nieuwe toepassingen van toevoegingsmiddelen kunnen worden toegestaan na bestudering van
een aanvraag overeenkomstig artikel 4 van die richtlĳn.

(2)

In artikel 9.E, lid 1, van Richtlĳn 70/524/EEG is bepaald
dat een voorlopige vergunning voor nieuwe toevoegingsmiddelen of voor nieuwe toepassingen van toevoegingsmiddelen kan worden afgegeven als aan de voorwaarden van artikel 3.A, onder b) tot en met e), van die
richtlĳn is voldaan en als op grond van de beschikbare
resultaten redelĳkerwĳs kan worden aangenomen dat het
toevoegingsmiddel bĳ gebruik in de diervoeding een van
de in artikel 2, onder a) genoemde gevolgen heeft. Voor
de in deel II van bĳlage C bĳ de richtlĳn bedoelde
toevoegingsmiddelen kan een dergelĳke voorlopige
vergunning voor een periode van maximaal vier jaar
worden verleend.

(3)

(4)

Uit de beoordeling van de ingediende dossiers blĳkt dat
de in de bĳlagen I en II beschreven nieuwe preparaten
van micro-organismen en enzymen en nieuwe toepassingen van deze preparaten aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, zodat hiervoor een voorlopige vergunning voor een periode van vier jaar kan worden
verleend.
Volgens artikel 2, onder aaa), van Richtlĳn 70/524/EEG
dienen de vergunningen voor coccidiostatica te worden
gebonden aan de persoon die verantwoordelĳk is voor
het in het verkeer brengen daarvan.

(5)

Artikel 9.B van Richtlĳn 70/524/EEG bepaalt dat de
vergunningen voor dergelĳke stoffen voor een periode
van tien jaar worden verleend, te rekenen vanaf de
datum waarop de vergunning definitief van kracht
wordt, indien aan alle in artikel 3.A van die richtlĳn
gestelde voorwaarden is voldaan.

(6)

Uit de beoordeling van het ingediende dossier blĳkt dat
het in bĳlage III beschreven coccidiostaticum aan alle
voorwaarden van artikel 3.A voldoet wanneer het overeenkomstig de in die bĳlage vermelde voorwaarden
wordt gebruikt voor de daar vermelde categorie dieren.

(1) PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.
(2) PB L 319 van 16.12.2000, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de tot de groep „Micro-organismen” behorende preparaten die in bĳlage I bĳ deze verordening worden vermeld, kan
onder de in die bĳlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding
worden verleend.
Artikel 2
Voor de tot de groep „Enzymen” behorende preparaten die in
bĳlage II bĳ deze verordening worden vermeld, kan onder de in
die bĳlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor
gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding worden
verleend.
Artikel 3
Voor het tot de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” behorende toevoegingsmiddel dat in bĳlage III bĳ
deze verordening wordt vermeld, kan onder de in die bĳlage
vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als
toevoegingsmiddel in de diervoeding worden verleend.
Artikel 4
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 vanaf 1 maart 2001.
(3) PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 maart 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

2.3.2001

Nr. (of EC-nr.)

Bacillus licheniformis
(DSM 5749)
Bacillus subtilis
(DSM 5750)
(in een verhouding van 1/1)

21

Mengsel van Bacillus licheniformis en Bacillus subtilis met
ten minste:

Diersoort of
-categorie

Maximumleeftĳd

Minimum

Maximum

CFU/kg volledig diervoeder

2,5 × 109 CFU/g

Duur van de
vergunning

Kalveren

6 maanden

1,28 × 109

1,6 × 109

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

28.2.2005

Kalveren

6 maanden

1 × 109

1 × 109

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

28.2.2005

3,2 × 109 CFU/g toevoegingsmiddel (1,6 × 109 CFU/g van elke
bacterie)
Bereiding
van
Enterococcus
faecium met ten minste:

Andere bepalingen
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Enterococcus faecium
DSM 3530

Chemische formule en beschrĳving
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Toevoegingsmiddel

2.3.2001

BĲLAGE I

L 62/5
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Toevoegingsmiddel

Endo-1,4-bètaxylanase
EC 3.2.1.8

Chemische formule en beschrĳving

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase,
geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W), met een
minimale activiteit van:

Diersoort of
-categorie

Maximumleeftĳd

Minimum

Maximum

Aantal activiteitseenheden/kg
volledig diervoeder

700 IFP

—

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 1 400 IFP
3. Voor gebruik in mengvoeders die rĳk zĳn
aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral
arabinoxylanen), bv. voeders die meer dan
40 % tarwe bevatten

28.2.2005

legkippen

—

840 IFP

—

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 840 IFP
3. Voor gebruik in mengvoeders die rĳk zĳn
aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral
arabinoxylanen), bv. voeders die meer dan
40 % tarwe bevatten

28.2.2005

Endo-1,3(4)-bètaglucanase
EC 3.2.1.6

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase
geproduceerd door Trichoderma reesei
(CBS 529.94) en endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door Trichoderma
reesei (CBS 526.94), met een minimale
activiteit van:

7 500 BXU

—

28.2.2005

7 500 BU

—

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:
7 500-15 000 BXU
7 500-15 000 BU
3. Voor gebruik in mengvoeders die rĳk zĳn
aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral
bèta-glucanen en arabinoxylanen), bv.
voeders die meer dan 50 % tarwe bevatten

vast:
200 000 BXU (2)/g
200 000 BU (3)/g
vloeibaar:
30 000 BXU/g
30 000 BU/g

Biggen

2 maanden

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

—

vloeibaar: 7 000 IFP/ml

Endo-1,4-bètaxylanase
EC 3.2.1.8

Duur van de
vergunning

Mestkalkoenen

vast: 70 000 IFP (1)/g

27

Andere bepalingen

NL

Nr. (of
EC nr.)

L 62/6

BĲLAGE II

2.3.2001
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Toevoegingsmiddel

3-Fytase
EC 3.1.3.8

Chemische formule en beschrĳving

Maximum

Maximumleeftĳd

Mestkippen

—

500 PPU

—

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 500-750 PPU
3. Voor gebruik in mengvoeders met meer
dan 0,22 % aan fytine gebonden fosfor

28.2.2005

Mestkalkoenen

—

Endo-1,3(4)bèta-glucanase:
100 U

—

28.2.2005

Endo-1,4bèta-xylanase:
70 U

—

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U
endo-1,4-bèta-xylanase: 70 U
3. Voor gebruik in mengvoeders die rĳk zĳn
aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral
bèta-glucanen en arabinoxylanen), bv.
voeders die meer dan 50 % tarwe bevatten

Endo-1,3(4)bèta-glucanase:
100 U

—

28.2.2005

Endo-1,4bèta-xylanase:
70 U

—

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U
endo-1,4-bèta-xylanase: 70 U
3. Voor gebruik in mengvoeders die rĳk zĳn
aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral
bèta-glucanen en arabinoxylanen), bv.
voeders die meer dan 60 % gerst of meer
dan 30 % tarwe bevatten

Aantal activiteitseenheden/kg
volledig diervoeder

vast: 5 000 PPU (4)/g
vloeibaar: 1 000 PPU/g

Endo-1,3(4)-bètaglucanase
EC 3.2.1.6
Endo-1,4-bèta-xylanase
EC 3.2.1.8

Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase
en endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd
door Penicillium funiculosum (IMI SD
101) met een minimale activiteit van:
poeder:
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 2 000 U (5)/g
endo-1,4-bèta-xylanase: 1 400 U (6)/g
vloeibaar:
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 500 U/ml
endo-1,4-bèta-xylanase: 350 U/ml

Legkippen

—

Duur van de
vergunning

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
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Andere bepalingen
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Bereiding van 3-fytase geproduceerd door
Trichoderma reesei (CBS 528.94), met een
minimale activiteit van:

Minimum

Diersoort of
-categorie

2.3.2001

Nr. (of
EC nr.)

L 62/7

Endo-1,3(4)-bètaglucanase
EC 3.2.1.6
Subtilisine
EC 3.4.21.62
Alfa-amylase
EC 3.2.1.1
Polygalacturonase
EC 3.2.1.15

60

Endo-1,4-bèta-xylanase
EC 3.2.1.8
Endo-1,3(4)-bètaglucanase
EC 3.2.1.6

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase
geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-bètaglucanase en alfa-amylase geproduceerd
door Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9553), subtilisine geproduceerd door
Bacillus subtilis (ATCC 2107) en polygalacturonase geproduceerd door Aspergillus
aculeatus (CBS 589.94), met een minimale
activiteit van:

Diersoort of
-categorie

Maximumleeftĳd

Mestvarkens

—

Mestkippen

—

endo-1,4-bèta-xylanase: 300 U (7)/g
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 150 U (8)/g
subtilisine: 4 000 U (9)/g
alfa-amylase: 400 U (10)/g
polygalacturonase: 25 U (11)/g

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase
geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) en endo-1,3(4)bèta-glucanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), met
een minimale activiteit van:
endo-1,4-bèta-xylanase: 5 000 U (7)/ml
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 50 U (8)/ml

Minimum

Aantal activiteitseenheden/kg
volledig diervoeder

Endo-1,3(4)bèta-glucanase:
100 U

—

Endo-1,4bèta-xylanase:
70 U

—

Endo-1,4bèta-xylanase:
300 U

—

Endo-1,3(4)bèta-glucanase:
150 U

—

Subtilisine:
4 000 U

—

Alfa-amylase:
400 U

—

Polygalacturonase:
25 U

Mestkippen

—

Maximum

—

Endo-1,4bèta-xylanase:
500 U

—

Endo-1,3(4)bèta-glucanase:
5 U

—

Andere bepalingen

Duur van de
vergunning

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U
endo-1,4-bèta-xylanase: 70 U
3. Voor gebruik in mengvoeders die rĳk zĳn
aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral
bèta-glucanen en arabinoxylanen), bv.
voeders die meer dan 50 % gerst of meer
dan 60 % tarwe bevatten

28.2.2005

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:
endo-1,4-bèta-xylanase: 300 U
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 150 U
subtilisine: 4 000 U
alfa-amylase: 400 U
polygalacturonase: 25 U
3. Voor gebruik in mengvoeders die rĳk zĳn
aan zetmeel- en niet-zetmeelpolysachariden
(vooral arabinoxylanen en bèta-glucanen),
bv. voeders die meer dan 40 % maïs
bevatten

28.2.2005

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:
endo-1,4-bèta-xylanase: 500-2 500 U
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 5-25 U
3. Voor gebruik in mengvoeders die rĳk zĳn
aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral
bèta-glucanen en arabinoxylanen), bv.
voeders die meer dan 20 % gerst en 40 %
tarwe bevatten
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Endo-1,4-bèta-xylanase
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61

Toevoegingsmiddel

Endo-1,3(4)-bètaglucanase
EC 3.2.1.6

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase
geproduceerd door Trichoderma reesei
(CBS 529.94) en endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door Trichoderma
reesei (CBS 526.94), met een minimale
activiteit van:
poeder:
endo-1,4-bèta-xylanase: 17 000 BXU (2)/g
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 11 000 BU (3)/g

Maximumleeftĳd

Mestkippen

—

Minimum

Maximum

Aantal activiteitseenheden/kg
volledig diervoeder

Endo-1,4bèta-xylanase:
17 000 BXU

—

Endo-1,3(4)bèta-glucanase:
11 000 BU

—

Andere bepalingen

1. In de gebruiksaanwĳzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden
2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:
endo-1,4-bèta-xylanase: 17 000 BXU
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 11 000 BU
3. Voor gebruik in mengvoeders die rĳk zĳn
aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral
bèta-glucanen en arabinoxylanen), bv.
voeders die meer dan 40 % gerst of meer
dan 55 % tarwe bevatten

(1) 1 IFP is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 4,8 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit haverxylaan.
(2) 1 BXU is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 0,06 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit berkenxylaan.
(3) 1 BU is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 4,8 en een temperatuur van 50 °C 0,06 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit bèta-glucaan van gerst.
(4) 1 PPU is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,0 en een temperatuur van 37 °C 1 micromol anorganisch fosfaat per minuut vrĳmaakt uit natriumfytaat.
(5) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,0 en een temperatuur van 50 °C 5,55 micromol reducerende suikers (maltose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit bèta-glucaan van gerst.
(6) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,5 en een temperatuur van 50 °C 4,00 micromol reducerende suikers (maltose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit berkenhoutxylaan.
(7) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit haverxylaan.
(8) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit bèta-glucaan van gerst.
(9) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 7,5 en een temperatuur van 40 °C 1 micromol fenolverbinding (tyrosine-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit caseïnesubstraat.
(10) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 6,5 en een temperatuur van 37 °C 1 micromol glucosidebindingen per minuut vrĳmaakt uit in water onoplosbaar vernet zetmeelpolymeersubstraat.
(11) 1 U is de hoeveelheid enzym die bĳ een pH van 5,0 en een temperatuur van 40 °C 1 micromol reducerend materiaal (galacturonzuur-equivalent) per minuut vrĳmaakt uit poly-D-galacturonsubstraat.

Duur van de
vergunning
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vloeibaar:
endo-1,4-bèta-xylanase: 22 000 BXU/g
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 15 000 BU/g

Diersoort of
-categorie

NL

Endo-1,4-bèta-xylanase
EC 3.2.1.8

Chemische formule en beschrĳving
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Nr. (of
EC nr.)

L 62/9

Registratienummer van
het toevoegingsmiddel

Janssen Animal
Health BVBA

Minimum
Toevoegingsmiddel
(handelsnaam)

Samenstelling, chemische formule en
beschrĳving

Diersoort of
-categorie

Maximumleeftĳd

Maximum
Andere bepalingen

mg werkzame stof/kg volledig
diervoeder

Duur van de
vergunning

NL

E771

Naam en registratienummer van de persoon
die verantwoordelĳk is
voor het in het verkeer
brengen van het
toevoegingsmiddel
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BĲLAGE III

Samenstelling toevoegingsmiddel
diclazuril: 0,5 g/100 g
sojameel: 99,25 g/100 g
polyvidone K 30: 0,2 g/100 g
natriumhydroxide: 0,0538 g/100 g

Diclazuril 0,2 g/100 g
(Clinacox 0,2 % Premix)

diclazuril: 0,2 g/100 g
sojameel: 39,7 g/100 g
polyvidone K 30: 0,08 g/100 g
natriumhydroxide: 0,0215 g/100 g
tarwevoerbloem: 60 g/100 g
Werkzame stof
diclazuril,
C17H9Cl3N4O2,
(±)-2,6-dichloor-alfa-(4-chloorfenyl)-4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4triazine-2(3H)-yl]benzeenacetonitril,
CAS-nummer: 101831-37-2,
productiegebonden onzuiverheden:
afbraakproduct (R064318): ≤ 0,2 %
andere onzuiverheden (R066891,
R066896, R068610, R070156,
R068584, R070016):
elk afzonderlĳk ≤ 0,5 %

Kalkoenen

12 weken

1

1

Toediening verboden
vanaf ten minste 5
dagen
vóór
het
slachten

28.2.2011
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Diclazuril 0,5 g/100 g
(Clinacox 0,5 % Premix)

totaal onzuiverheden: ≤ 1,5 %
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VERORDENING (EG) Nr. 419/2001 VAN DE COMMISSIE
van 1 maart 2001
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van zachte tarwe in het kader van de
inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/2000
restitutie bĳ uitvoer vast te stellen, daarbĳ rekening
houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1501/95 bedoelde criteria. In dat geval wordt gegund
aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte niet hoger is
dan de vastgestelde maximumrestitutie.

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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2513/98 (4), en
met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
Een openbare inschrĳving voor de restitutie bĳ uitvoer
van zachte tarwe naar alle derde landen met uitzondering van sommige ACS-staten, is opengesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1701/2000 van de Commissie (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 293/2001 (6).

(1)

In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 is bepaald
dat de Commissie, op grond van de meegedeelde
offertes, volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een maximum-

(2)

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de offertes die van 23 februari tot en met 1 maart 2001
in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG)
nr. 1701/2000 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bĳ uitvoer van zachte tarwe vastgesteld op 9,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 2 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
313 van 21.11.1998, blz. 16.
195 van 1.8.2000, blz. 18.
43 van 14.2.2001, blz. 10.
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VERORDENING (EG) Nr. 420/2001 VAN DE COMMISSIE
van 1 maart 2001
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van zachte tarwe in het kader van de
inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2014/2000
restitutie bĳ uitvoer vast te stellen, daarbĳ rekening
houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1501/95 bedoelde criteria. In dat geval wordt gegund
aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte niet hoger is
dan de vastgestelde maximumrestitutie.

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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2513/98 (4), en
met name op artikel 7,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Een openbare inschrĳving voor de restitutie bĳ uitvoer
van zachte tarwe naar sommige ACS-staten is opengesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2014/2000 van de
Commissie (5).

(2)

In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 is bepaald
dat de Commissie, op grond van de meegedeelde
offertes, volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een maximum-

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de offertes die van 23 februari tot en met 1 maart 2001, in
het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr.
2014/2000 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bĳ
uitvoer van zachte tarwe vastgesteld op 11,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 2 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

181
193
147
313
241

van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
30.6.1995, blz. 7.
21.11.1998, blz. 16.
26.9.2000, blz. 23.

2.3.2001

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 62/13

VERORDENING (EG) Nr. 421/2001 VAN DE COMMISSIE
van 1 maart 2001
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van gerst in het kader van de inschrĳving
bedoeld in Verordening (EG) nr. 2317/2000
restitutie bĳ uitvoer vast te stellen, daarbĳ rekening
houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1501/95 bedoelde criteria. In dat geval wordt gegund
aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte niet hoger is
dan de vastgestelde maximumrestitutie.

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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2513/98 (4), en
met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
Een openbare inschrĳving voor de restitutie bĳ uitvoer
van gerst naar alle derde landen, met uitzondering van
de Verenigde Staten van Amerika en Canada, is opengesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2317/2000 van de
Commissie (5).

(1)

In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 is bepaald
dat de Commissie, op grond van de meegedeelde
offertes, volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een maximum-

(2)

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de offertes die van 23 februari tot en met 1 maart 2001
in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG)
nr. 2317/2000 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bĳ uitvoer van gerst vastgesteld op 0,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 2 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

181
193
147
313
267

van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
30.6.1995, blz. 7.
21.11.1998, blz. 16.
20.10.2000, blz. 23.
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VERORDENING (EG) Nr. 422/2001 VAN DE COMMISSIE
van 1 maart 2001
betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zĳn meegedeeld in het kader van de openbare
inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1740/2000
van de meegedeelde offertes besluiten geen gevolg te
geven aan de openbare inschrĳving.

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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2513/98 (4), en
met name op artikel 7,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Er is een openbare inschrĳving voor de restitutie bĳ
uitvoer van rogge naar alle derde landen opengesteld bĳ
Verordening (EG) nr. 1740/2000 van de Commissie (5).

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1501/95 kan de Commissie volgens de procedure van
artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 op grond

(3)

Met name rekening houdend met de in artikel 1 van
Verordening (EG) nr. 1501/95 bedoelde criteria, is het
niet wenselĳk een maximumrestitutie vast te stellen.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 23
februari tot en met 1 maart 2001 zĳn meegedeeld in het kader
van de in Verordening (EG) nr. 1740/2000 bedoelde inschrĳving voor de restitutie bĳ uitvoer van rogge.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 2 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

181
193
147
313
199

van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
30.6.1995, blz. 7.
21.11.1998, blz. 16.
5.8.2000, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 423/2001 VAN DE COMMISSIE
van 1 maart 2001
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van haver in het kader van de inschrĳving
bedoeld in Verordening (EG) nr. 2097/2000
Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te stellen, daarbĳ rekening
houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1501/95 bedoelde criteria. In dat geval wordt gegund
aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte niet hoger is
dan de vastgestelde maximumrestitutie.

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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2513/98 (4),
Gelet op Verordening (EG) nr. 2097/2000 van de Commissie
van 3 oktober 2000 betreffende een bĳzondere interventiemaatregel voor granen in Finland en Zweden (5), gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 393/2001 (6), en met name op artikel 8,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Er is een openbare inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer uit Finland en Zweden van in die
landen geproduceerde haver naar alle derde landen
opengesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2097/2000.

(2)

In artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2097/2000 is
bepaald dat de Commissie, op grond van de meegedeelde offertes, volgens de procedure van artikel 23 van

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de offertes die van 23 februari tot en met 1 maart 2001
in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG)
nr. 2097/2000 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bĳ uitvoer van haver vastgesteld op 39,97 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 2 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
313 van 21.11.1998, blz. 16.
249 van 4.10.2000, blz. 15.
58 van 28.2.2001, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 424/2001 VAN DE COMMISSIE
van 1 maart 2001
tot wĳziging van de representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde
producten uit de sector suiker
2000 van de Commissie (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 415/2001 (6).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2038/1999 van de Raad van 13
september 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector suiker (1), gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1527/2000 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1423/95 van de Commissie van
23 juni 1995 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor
de invoer van producten uit de sector suiker, andere dan
melasse (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 624/
98 (4), en met name op artikel 1, lid 2, tweede alinea, en artikel
3, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde
stropen zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1411/

(1)

(2)

De toepassing van de in Verordening (EG) nr. 1423/95
bedoelde voorschriften en bepalingen op de gegevens
waarover de Commissie thans beschikt, leidt ertoe de
momenteel geldende bedragen te wĳzigen en vast te
stellen zoals vermeld in de bĳlage bĳ deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten
voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1423/95
bedoelde producten worden vastgesteld zoals aangegeven in de
bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 2 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

252 van 25.9.1999, blz. 1.
175 van 14.7.2000, blz. 59.
141 van 24.6.1995, blz. 16.
85 van 20.3.1998, blz. 5.

(5) PB L 161 van 1.7.2000, blz. 22.
(6) PB L 60 van 1.3.2001, blz. 41.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 1 maart 2001 tot wĳziging van de representatieve prĳzen en de
bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en producten van GN-code
1702 90 99
(in EUR)
GN-code

Representatieve prĳs
per 100 kg netto
van het betrokken product

Aanvullend recht
per 100 kg netto
van het betrokken product

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

24,57
24,57
24,57
24,57
22,99
22,99
22,99
0,23

4,01
9,25
3,82
8,82
14,31
9,22
9,22
0,41

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 431/68 van de Raad (PB L 89
van 10.4.1968, blz. 3).
(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 793/72 van de Raad (PB L 94 van
21.4.1972, blz. 1).
(3) Vaststelling per procent sacharose.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 17 januari 2001
betreffende artikel 21 van het ontwerp van regionale wet (regio Sicilië) nr. 368.2.XII „Organieke
bepalingen inzake de visserĳ en de zeevaart — Voorschriften betreffende de binnenwateren”
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 163)
(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/170/EG)
17 april en 1 augustus 2000 is de Italiaanse regering om
inlichtingen gevraagd en deze heeft hierop geantwoord
op 29 mei en 2 oktober 2000.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 88, lid 2, eerste alinea,
Na de belanghebbenden overeenkomstig het genoemde artikel
te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken,

Beschrĳving van de steunmaatregel

Overwegende hetgeen volgt:
(4)

Artikel 21 van het ontwerp van de regionale wet nr.
368.2.XII bepaalt dat:

Procedure
(1)

Bĳ brief van 10 april 1997, bĳ de Commissie geregistreerd op 17 april 1997, hebben uw autoriteiten het
bovenvermelde wetsontwerp gemeld (dossier N 250/
97). Bĳ brief van 27 juni 1997, bĳ de Commissie geregistreerd op 30 juni 1997, hebben zĳ de gevraagde
aanvullende inlichtingen verstrekt.

(2)

Op 30 juli 1997 heeft de Commissie besloten de in
artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag bedoelde procedure
in te leiden ten aanzien van artikel 21 „Werkgelegenheidssteun” van het ontwerp van regionale wet (regio
Sicilië) nr. 368.2.XII „Organieke bepalingen inzake de
visserĳ en de zeevaart — Voorschriften betreffende de
binnenwateren” (brief aan de Italiaanse autoriteiten
SG(97) D/7090 van 18 augustus 1997).

(3)

Op 13 januari 1998 hebben de Italiaanse autoriteiten de
door de Commissie gevraagde inlichtingen verstrekt. De
Associazione Armatori della Pesca heeft op 6 september
1997 opmerkingen meegedeeld. Er heeft de Commissie
geen enkele opmerking van andere lidstaten, noch van
andere belanghebbenden, bereikt. Op 1 februari 1999,

„1.
Werknemers in visserĳbedrĳven die door de in
artikel 13 van deze wet vastgestelde beperkingen worden
getroffen, en die in de loop van het jaar ten minste 181
dagen op zee hebben doorgebracht op vaartuigen die in
de maritieme districten van Sicilië zĳn geregistreerd,
krĳgen een forfaitaire steun van 4 800 000 ITL per jaar,
welk bedrag kan worden herzien.
2.
Als zeedagen worden ook in aanmerking genomen
de ziektedagen en de dagen van afwezigheid wegens
overmacht tot maximaal 20 dagen. De gevallen die als
overmacht zullen worden erkend, zullen in de uitvoeringsverordening van de wet worden gepreciseerd.
3.
De in bovenstaand lid 1 bedoelde maatregelen
gelden ook voor zelfstandige zeevissers en reders, of
verenigingen daarvan, die eigenaar zĳn van ten minste
13 scheepsaandelen, verlaagd tot twaalf indien twee
echtgenoten samen eigenaar zĳn van vissersvaartuigen
van minder dan 30 brt, de kleinschalige visserĳ beoefenen als gedefinieerd in artikel 16 van de wet en ten
minste sedert één jaar ingeschreven zĳn in een maritiem
district van de regio Sicilië.”.
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Deze bepaling heeft tot doel de werkgelegenheid in de
visserĳsector te vrĳwaren. De werknemers die werkzaam
zĳn in de visserĳbedrĳven die worden getroffen door de
bĳ artikel 13 van de wet vastgestelde beperkingen
(aanpassing van de activiteit aan de beschikbare visbestanden via een beperking van de vangsttĳden, de te
gebruiken vistuigen, de soorten en de vangstgebieden,
alsmede van het aantal en de kenmerken van de vaartuigen) die ten minste 181 dagen op zee hebben doorgebracht op vaartuigen die zĳn geregistreerd in de maritieme districten van Sicilië, krĳgen een forfaitaire steun.
De forfaitaire steun wordt ook toegekend aan zelfstandige vissers en reders, en verenigingen daarvan, die eigenaar zĳn van vissersvaartuigen van minder dan 30 brt
die de kleinschalige visserĳ beoefenen (visserĳ met vaartuigen met een tonnage van minder dan 30 brt die noch
trawl noch zegennet gebruiken) en die sedert ten minste
één jaar zĳn ingeschreven in een maritiem district van de
regio Sicilië (artikel 21, lid 3, van het ontwerp van
regionale wet nr. 368.2.XII).
Beoordeling

(7)

(8)

(9)

In haar brief tot inleiding van de procedure had de
Commissie de Italiaanse autoriteiten gevraagd de bĳ
artikel 21, lid 3, bepaalde steunmaatregelen ten gunste
van zelfstandige zeevissers en reders, of verenigingen
daarvan, te schrappen.
De Commissie was namelĳk van oordeel dat de aan
zelfstandige zeevissers en reders, en aan verenigingen
daarvan toegekende steun, exploitatiesteun was die
strĳdig is met de algemene mededingingsvoorschriften
omdat die steun bedoeld is om het bedrĳf te ontslaan
van kosten die het normaal, in het kader van het dagelĳks beheer of van z'n normale activiteiten, zelf had
moeten dragen.
In een vergadering met de diensten van de Commissie
op 24 november 1999 en in haar brieven van 29 mei en
2 oktober 2000 heeft de Italiaanse regering de
Commissie meegedeeld dat het onwerp van regionale
wet door de regionale vergadering van Sicilië niet is

L 62/19

goedgekeurd en dat het door een nieuw ontwerp zal
worden vervangen.
(10)

De door de Commissie ten aanzien van de vermelde
bepaling ingeleide procedure wordt derhalve overbodig,
omdat het ontwerp van regionale wet niet zal worden
vastgesteld, en de aanmelding van de maatregel is ingetrokken.

(11)

Deze procedure moet derhalve worden gesloten overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 659/
1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling
van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93
(thans artikel 88) van het EG-Verdrag (1), omdat de
aanmelding is vervallen.
Conclusie

(12)

Gelet op hetgeen voorafgaat is de Commissie van
oordeel dat het gerechtvaardigd is de onderzoeksprocedure te sluiten,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De onderzoeksprocedure die is ingeleid ten aanzien van artikel
21, lid 3, van het Italiaanse ontwerp van regionale wet (regio
Sicilië) nr. 368.2.XII „Organieke bepalingen inzake de visserĳ
en de zeevaart — Voorschriften betreffende de binnenwateren”
wordt gesloten.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.
Gedaan te Brussel, 17 januari 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 19 februari 2001
tot vaststelling van de voorwaarden voor een afwĳking voor glazen verpakkingen van de bĳ
Richtlĳn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval vastgestelde grenswaarden voor de
concentratie van zware metalen
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 398)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/171/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 94/62/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en
verpakkingsafval (1), en met name op artikel 11, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 11 van Richtlĳn 94/62/EG wordt bepaald dat
de concentratie van zware metalen in verpakkingen
geleidelĳk wordt verlaagd.

(2)

De ervaring met de toepassing van artikel 11 in de eerste
jaren heeft geleerd dat er een specifiek probleem in de
glassector is, aangezien het gerecycleerde glas wordt
verontreinigd met glazen materialen die grote hoeveelheden lood bevatten.

(3)

De volledige toepassing van de grenswaarde van
100 ppm, die op 30 juni 2001 van kracht moet
worden, zou tot gevolg kunnen hebben dat het gebruik
van gerecycleerd glas afneemt teneinde aan artikel 11 te
voldoen, hetgeen voor het milieu niet wenselĳk zou zĳn.

94/62/EG vastgestelde
toepassing is.

concentratiegrenswaarde

niet

van

Artikel 2
In de zin van deze beschikking:
— zĳn de definities van artikel 3 van Richtlĳn 94/62/EG van
toepassing;
— wordt onder „opzettelĳk toegevoegd” verstaan: „doelbewust
gebruikt bĳ de formulering van een verpakking of een
verpakkingscomponent, waarbĳ de blĳvende aanwezigheid
in de uiteindelĳke verpakking of verpakkingscomponent
gewenst is om een specifieke eigenschap, verschĳningsvorm
of kwaliteit te geven”; het gebruik van gerecycleerde materialen als grondstof voor de vervaardiging van nieuwe
verpakkingsmaterialen, waarbĳ een gedeelte van de gerecycleerde materialen bepaalde hoeveelheden gereguleerde
metalen kan bevatten, wordt niet als opzettelĳke toevoeging
beschouwd.
Artikel 3

(4)

De afwĳking is bedoeld voor glazen verpakkingen
waarbĳ rekening wordt gehouden met de kenmerken
daarvan op het gebied van de emissie van zware metalen
en het belang van een verdere bevordering van de recycling van glas.

In glazen verpakkingen mag de bĳ artikel 11 van Richtlĳn
94/62/EG vastgestelde grenswaarde van 100 ppm (in gewicht)
na 30 juni 2001 worden overschreden mits deze verpakkingen
voldoen aan alle voorwaarden die in de artikelen 4 en 5 van
deze beschikking zĳn vastgesteld.

(5)

De afwĳking zal betrekking hebben op de grenswaarde
van 100 ppm.

Artikel 4

(6)

De bevoegde instanties dienen op verzoek te kunnen
beschikken over de meetresultaten van productielocaties
en de gebruikte meetmethoden.

Lood, cadmium, kwik en zeswaardig chroom mogen tĳdens het
fabricageproces niet opzettelĳk worden toegevoegd.

(7)

Deze afwĳking zal tot en met 30 juni 2006 van toepassing zĳn, tenzĳ deze termĳn volgens de procedure van
artikel 21 van Richtlĳn 94/62/EG wordt verlengd.

Het verpakkingsmateriaal mag de concentratiegrenswaarden
uitsluitend als gevolg van de toevoeging van gerecycleerde
materialen overschrĳden.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het krachtens
artikel 21 van Richtlĳn 94/62/EG opgerichte comité,

Artikel 5

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Deze beschikking is van toepassing op glazen verpakkingen die
onder Richtlĳn 94/62/EG vallen en heeft als doel de voorwaarden vast te stellen waaronder de bĳ artikel 11 van Richtlĳn
( ) PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10.
1

Wanneer de gemiddelde concentratie van zware metalen bĳ
twaalf opeenvolgende maandelĳkse controles, uitgevoerd bĳ de
productie van elke individuele glasoven die representatief is
voor de normale en geregelde productieactiviteit, hoger ligt dan
de grenswaarde van 200 ppm, dient de fabrikant of zĳn gevolmachtigde vertegenwoordiger een verslag in bĳ de bevoegde
instantie in de lidstaat. In dit verslag wordt minimaal de
volgende informatie opgenomen:
— de gemeten waarden;
— een beschrĳving van de gebruikte meetmethoden;
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— de vermoedelĳke bronnen van de te hoge concentraties van
de zware metalen;
— een gedetailleerde beschrĳving van de maatregelen die zĳn
genomen om de concentratie van de zware metalen te doen
afnemen.
Wanneer noch de fabrikant noch zĳn gevolmachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie is gevestigd, berust de verplichting om een verslag bĳ de bevoegde instanties in te dienen bĳ
de persoon die het product in de Gemeenschap in de handel
brengt.
Op verzoek worden de meetresultaten van productielocaties en
de gebruikte meetmethoden te allen tĳde ter beschikking van
de bevoegde instanties gesteld.

L 62/21
Artikel 6

Deze beschikking is van toepassing tot en met 30 juni 2006,
tenzĳ deze termĳn, met name op grond van de verslagen
krachtens artikel 5 van deze beschikking en artikel 17 van
Richtlĳn 94/62/EG, volgens de procedure van artikel 21 van
Richtlĳn 94/62/EG wordt verlengd.
Artikel 7
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 19 februari 2001.
Voor de Commissie
Margot WALLSTRÖM

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 1 maart 2001
tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het
Verenigd Koninkrĳk en houdende intrekking van Beschikking 2001/145/EG
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 681)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/172/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(6)

Om de maatregelen af te stemmen op de huidige epizoötiologische situatie moeten extra beschermende maatregelen worden ingevoerd en moet Beschikking 2001/
145/EG worden ingetrokken.

(7)

In de voor 7 maart 2001 geplande vergadering van het
Permanent Veterinair Comité zal de situatie opnieuw
worden bezien en zullen de maatregelen, indien nodig,
worden aangepast.

(8)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en
producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 92/118/EEG
van de Raad (2), en met name op artikel 10,
Gelet op Richtlĳn 89/662/EEG van de Raad van 11 december
1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire
handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van
de interne markt (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 92/
118/EEG, en met name op artikel 9,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In het Verenigd Koninkrĳk zĳn uitbraken van mond- en
klauwzeer geconstateerd.

(2)

De situatie met betrekking tot mond- en klauwzeer in
bepaalde gebieden van het Verenigd Koninkrĳk kan, in
verband met het op de markt brengen van en de handel
in levende evenhoevige dieren en bepaalde producten
daarvan, een gevaar opleveren voor de veebeslagen in
andere lidstaten en in de van deze ziekte vrĳe gebieden
in het Verenigd Koninkrĳk.
Het Verenigd Koninkrĳk heeft op grond van Richtlĳn
85/511/EEG van de Raad van 18 november 1985 tot
vaststelling van gemeenschappelĳke maatregelen ter
bestrĳding van mond- en klauwzeer (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 92/380/EEG van de Commissie (5),
maatregelen getroffen en heeft bovendien aanvullende
maatregelen genomen in de besmette gebieden, waarbĳ
met name een verbod is ingesteld op alle verplaatsingen
van gevoelige dieren in Groot-Brittannië.

(3)

De ziektesituatie in bepaalde gebieden van het Verenigd
Koninkrĳk vergt dat de door het Verenigd Koninkrĳk
genomen maatregelen voor de bestrĳding van mond- en
klauwzeer worden verscherpt door aanvullende communautaire beschermende maatregelen vast te stellen.

(4)

In afwachting van de vergadering van het Permanent
Veterinair Comité heeft de Commissie in samenwerking
met de betrokken lidstaat tĳdelĳke maatregelen
genomen bĳ Beschikking 2001/145/EG van 21 februari
2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in
verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd
Koninkrĳk (6).

(5)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

224 van 18.8.1990, blz. 29.
62 van 15.3.1993, blz. 49.
395 van 30.12.1989, blz. 13.
315 van 26.11.1985, blz. 11.
198 van 17.7.1992, blz. 54.
53 van 23.2.2001, blz. 25.

Artikel 1
Onverminderd de maatregelen die het Verenigd Koninkrĳk
heeft genomen in het kader van Richtlĳn 85/511/EEG van de
Raad, zorgt het Verenigd Koninkrĳk ervoor dat bovendien de
volgende maatregelen worden getroffen:
1. Levende runderen, schapen, geiten, varkens of andere evenhoevige dieren mogen niet van de in bĳlage I naar de in
bĳlage II vermelde delen van zĳn grondgebied worden
verplaatst en vice versa.
2. Levende runderen, schapen, geiten, varkens of andere evenhoevige dieren mogen niet worden verzonden uit of worden
verplaatst via de in de bĳlagen I en II vermelde delen van
zĳn grondgebied.
Onverminderd het door de bevoegde autoriteiten van het
Verenigd Koninkrĳk toe te passen verbod op alle verplaatsingen van gevoelige dieren binnen of via Groot-Brittannië,
en in afwĳking van het bepaalde in de eerste alinea mogen
de bevoegde autoriteiten voor de in de bĳlagen I en II
vermelde gebieden rechtstreeks en ononderbroken transitvervoer van evenhoevige dieren op hoofdwegen en spoorlĳnen toestaan.
3. Op de bĳ Richtlĳn 64/432/EEG van de Raad (7), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/20/EG (8), vastgestelde gezondheidscertificaten voor levende runderen en varkens en op de
bĳ Richtlĳn 91/68/EEG van de Raad (9), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Beschikking 94/953/EG (10), vastgestelde gezondheidscertificaten voor levende schapen en geiten wordt de volgende
vermelding aangebracht als de dieren naar andere lidstaten
worden verzonden uit andere dan de in de bĳlagen I en II
vermelde delen van het grondgebied van het Verenigd
Koninkrĳk:
(7) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64.
(8) PB L 163 van 4.7.2000, blz. 35.
(9) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19.
(10) PB L 371 van 31.12.1994, blz. 14.
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„Deze dieren voldoen aan Beschikking 2001/172/EG van de
Commissie van 1 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in
het Verenigd Koninkrĳk.”.

— al dit verse vlees wordt voorzien van het keurmerk als
vastgesteld in hoofdstuk XI van bĳlage I bĳ Richtlĳn
64/433/EEG van de Raad betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel
brengen van vers vlees (1);
— in de inrichting wordt gewerkt onder stringente veterinaire controle;
— het verse vlees wordt duidelĳk geïdentificeerd en wordt
bĳ vervoer en opslag gescheiden gehouden van vlees dat
niet bestemd is voor delen van de Gemeenschap buiten
het in bĳlage I vastgestelde gebied;
— de naleving van de hierboven vastgestelde voorwaarden
wordt gecontroleerd door de bevoegde veterinaire autoriteit onder toezicht van de centrale veterinaire autoriteiten, die de andere lidstaten en de Commissie een lĳst
meedelen van de inrichtingen die zĳ op grond van deze
bepalingen hebben erkend.

4. Op de gezondheidscertificaten voor andere evenhoevige
dieren dan die waarvoor de in punt 3 bedoelde certificaten
worden afgegeven, die naar andere lidstaten worden
verzonden uit andere dan de in de bĳlagen I en II vermelde
delen van het grondgebied van het Verenigd Koninkrĳk,
wordt de volgende vermelding aangebracht:
„Deze levende evenhoevige dieren voldoen aan Beschikking
2001/172/EG van de Commissie van 1 maart 2001 tot
vaststelling van beschermende maatregelen in verband met
mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk.”.
5. Verplaatsingen naar andere lidstaten van dieren die vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat als bedoeld in
punt 3 of punt 4, worden alleen toegestaan als de plaatselĳke veterinaire autoriteit drie dagen tevoren een melding
terzake heeft verzonden aan de centrale en plaatselĳke veterinaire autoriteiten in de lidstaat van bestemming.

3.
Vlees dat uit het Verenigd Koninkrĳk naar andere
lidstaten wordt verzonden, gaat vergezeld van een door een
officiële dierenarts afgegeven certificaat. Op het certificaat
wordt de volgende vermelding aangebracht:
„Dit vlees voldoet aan Beschikking 2001/172/EG van de
Commissie van 1 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in
het Verenigd Koninkrĳk.”.
Artikel 3

Artikel 2
1.
Het Verenigd Koninkrĳk verzendt geen vers vlees van
runderen, schapen, geiten, varkens of andere evenhoevige
dieren, dat afkomstig is uit de in bĳlage I vermelde delen van
zĳn grondgebied of dat is verkregen van dieren uit die delen
van het Verenigd Koninkrĳk.
2.

Het in lid 1 vastgestelde verbod geldt niet voor:

a) vers vlees dat vóór 1 februari 2001 is verkregen, op voorwaarde dat het vlees duidelĳk is geïdentificeerd en dat het
sedert die datum bĳ vervoer en opslag gescheiden is
gehouden van vlees dat niet bestemd is om te worden
verzonden uit het in bĳlage I vastgestelde gebied;
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1.
Het Verenigd Koninkrĳk verzendt geen vleesproducten
die in de in bĳlage I vermelde delen van het Verenigd
Koninkrĳk zĳn bereid met vlees van runderen, schapen, geiten,
varkens of andere evenhoevige dieren, of die elders zĳn bereid
met vlees van dieren uit bovenbedoelde delen van het Verenigd
Koninkrĳk.
2.
Het in lid 1 vastgestelde verbod geldt niet voor vleesproducten die een van de in artikel 4, lid 1, van Richtlĳn
80/215/EEG (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 91/687/EEG
van de Raad (3), vastgestelde behandelingen hebben ondergaan,
noch voor vleesproducten als omschreven in Richtlĳn 77/
99/EEG van de Raad betreffende de gezondheidsvoorschriften
voor de productie en het in de handel brengen van vleesproducten en bepaalde andere producten van dierlĳke
oorsprong (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 97/76/EG (5),
bĳ de bereiding waarvan in het gehele product de pH op elk
moment minder dan 6 bedroeg.

b) vers vlees dat is verkregen van dieren die zĳn gehouden
buiten de in de bĳlagen I en II vermelde gebieden en die, in
afwĳking van het bepaalde in artikel 1, lid 1, rechtstreeks,
onder officiële controle, in verzegelde vervoermiddelen en
voor onmiddellĳke slachting zĳn vervoerd naar een slachthuis dat ligt in het in bĳlage I vastgestelde gebied, maar
buiten het beschermingsgebied; dit vlees mag alleen in het
Verenigd Koninkrĳk op de markt worden gebracht;

3.

c) vers vlees dat in uitsnĳderĳen in het in bĳlage I vastgestelde
gebied is verkregen met inachtneming van de volgende
voorwaarden:

(1) PB 121 van 29.7.1964, blz. 2012/64 — Richtlĳn bĳgewerkt bĳ
Richtlĳn 91/497/EEG (PB L 268 van 24.9.1991, blz. 69) en laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 95/23/EG (PB L 243 van 11.10.1995,
blz. 7).
2
( ) PB L 47 van 21.2.1980, blz. 4.
3
( ) PB L 377 van 31.12.1991, blz. 16.
(4) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 85 — Richtlĳn bĳgewerkt bĳ Richtlĳn
92/5/EEG (PB L 57 van 2.3.1992, blz. 1) en laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 92/45/EG (PB L 268 van 14.9.1992, blz. 35).
5
( ) PB L 10 van 16.1.1998, blz. 25.

— in de inrichting wordt alleen vers vlees als omschreven
onder a) en b) verwerkt of vers vlees afkomstig van
dieren die zĳn gehouden en geslacht buiten het in de
bĳlage I vastgestelde gebied;

Het in lid 1 vastgestelde verbod geldt niet voor:

a) vleesproducten die zĳn bereid met vlees van eenhoevige
dieren die vóór 1 februari 2001 zĳn geslacht, op voorwaarde dat de vleesproducten duidelĳk zĳn geïdentificeerd
en dat zĳ sedert die datum bĳ vervoer en opslag gescheiden
zĳn gehouden van vleesproducten die niet bestemd zĳn
voor delen van de Gemeenschap buiten het in bĳlage I
vastgestelde gebied;
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b) vleesproducten die in inrichtingen zĳn bereid met inachtneming van de volgende voorwaarden:
— al het verse vlees dat in de inrichting wordt gebruikt,
voldoet aan de in artikel 2, lid 2, vastgestelde voorwaarden,
— alle in het eindproduct verwerkte vleesproducten
voldoen aan de onder a) vastgestelde voorwaarden of
zĳn bereid met vers vlees dat afkomstig is van dieren die
zĳn gehouden en geslacht buiten het in de bĳlage I
vastgestelde gebied,
— alle vleesproducten worden voorzien van het keurmerk
als vastgesteld in hoofdstuk VII van bĳlage A bĳ
Richtlĳn 77/99/EEG,
— in de inrichting wordt gewerkt onder stringente veterinaire controle,
— de vleesproducten worden duidelĳk geïdentificeerd en
worden bĳ vervoer en opslag gescheiden gehouden van
vlees en vleesproducten die niet bestemd zĳn voor delen
van de Gemeenschap buiten het in bĳlage I vastgestelde
gebied,
— de naleving van de hierboven vastgestelde voorwaarden
wordt gecontroleerd door de bevoegde autoriteit onder
de verantwoordelĳkheid van de centrale veterinaire autoriteiten, die de andere lidstaten en de Commissie een lĳst
meedelen van de inrichtingen die zĳ op grond van deze
bepalingen hebben erkend;
c) vleesproducten die in delen van het grondgebied die niet
zĳn vermeld in bĳlage I, zĳn bereid met vlees dat vóór 1
februari 2001 is verkregen in delen van het grondgebied die
wel zĳn vermeld in bĳlage I, op voorwaarde dat het vlees en
de vleesproducten duidelĳk zĳn geïdentificeerd en bĳ
vervoer en opslag gescheiden zĳn gehouden van vlees en
vleesproducten die niet bestemd zĳn om te worden
verzonden uit het in bĳlage I vastgestelde gebied.
4.
Vleesproducten die uit het Verenigd Koninkrĳk naar
andere lidstaten worden verzonden, gaan vergezeld van een
door een officiële dierenarts afgegeven certificaat. Op het certificaat wordt de volgende vermelding aangebracht:
„Deze vleesproducten voldoen aan Beschikking 2001/
172/EG van de Commissie van 1 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met monden klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk.”.
5.
In afwĳking van het bepaalde in lid 4 kan, voor vleesproducten die aan de in lid 2 vastgestelde eisen voldoen en die
worden verzonden in hermetisch gesloten recipiënten, ermee
worden volstaan dat de inachtneming van de in lid 2 vastgestelde eisen inzake de behandeling wordt vermeld in het
handelsdocument waarvan de zending vergezeld gaat en dat is
aangevuld overeenkomstig artikel 9.

Artikel 4
1.
Het Verenigd Koninkrĳk verzendt geen voor menselĳke
consumptie of niet voor menselĳke consumptie bestemde melk
uit de in bĳlage I vermelde delen van zĳn grondgebied.
2.
Het in lid 1 vastgestelde verbod geldt niet voor menselĳke
consumptie of niet voor menselĳke consumptie bestemde melk
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die ten minste:
a) eerst is gepasteuriseerd overeenkomstig de in hoofdstuk 1,
punt 3, onder b), van bĳlage I bĳ Richtlĳn 92/118/EEG
vastgestelde normen en vervolgens een tweede warmtebehandeling heeft ondergaan in de vorm van hogetemperatuurpasteurisatie, UHT of sterilisatie, dan wel een drogingsprocédé waarbĳ onder andere een warmtebehandeling
wordt toegepast waarvan het resultaat gelĳkwaardig is aan
dat van een van bovengenoemde behandelingen, of
b) eerst is gepasteuriseerd overeenkomstig de in hoofdstuk 1,
punt 3, onder b), van bĳlage I bĳ Richtlĳn 92/118/EEG
vastgestelde normen en bovendien een behandeling heeft
ondergaan waarbĳ de pH gedurende ten minste één uur tot
minder dan 6 is teruggebracht.
3.
Het in lid 1 vastgestelde verbod geldt niet voor melk die
in inrichtingen in de bĳlage I vermelde gebieden is bereid met
inachtneming van de volgende voorwaarden:
a) alle in de inrichting gebruikte melk voldoet aan de in lid 2
vastgestelde voorwaarden of is afkomstig van dieren die
worden gehouden buiten het in bĳlage I vastgestelde gebied;
b) in de inrichting wordt gewerkt onder stringente veterinaire
controle;
c) de melk wordt duidelĳk geïdentificeerd en wordt bĳ vervoer
en opslag gescheiden gehouden van melk en melkproducten
die niet bestemd zĳn voor delen van de Gemeenschap
buiten het in bĳlage I vastgestelde gebied;
d) rauwe melk die afkomstig is van bedrĳven buiten de in
bĳlage I vermelde gebieden wordt naar bovenbedoelde
inrichtingen vervoerd in voertuigen die voorafgaand aan dat
vervoer zĳn gereinigd en ontsmet en die vervolgens niet in
contact zĳn geweest met in de in bĳlage I vermelde
gebieden gelegen bedrĳven waar dieren worden gehouden
van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten;
e) de naleving van de hierboven vastgestelde voorwaarden
wordt gecontroleerd door de bevoegde veterinaire autoriteit
onder toezicht van de centrale veterinaire autoriteiten, die
de andere lidstaten en de Commissie een lĳst meedelen van
de inrichtingen die zĳ op grond van deze bepalingen
hebben erkend.
4.
Melk die uit het Verenigd Koninkrĳk naar andere lidstaten
wordt verzonden, gaat vergezeld van een officieel certificaat.
Op het certificaat wordt de volgende vermelding aangebracht:
„Deze melk voldoet aan Beschikking 2001/172/EG van de
Commissie van 1 maart tot vaststelling van beschermende
maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het
Verenigd Koninkrĳk.”.
5.
In afwĳking van het bepaalde in lid 4 kan, voor melk die
aan de in lid 2, onder a) of b), vastgestelde eisen voldoet en die
wordt verzonden in hermetisch gesloten recipiënten, of die is
verwerkt in een geautomatiseerd productiesysteem waarbĳ
wordt gegarandeerd dat aan de behandelingsnormen wordt
voldaan en dat de desbetreffende gegevens worden geregistreerd, ermee worden volstaan dat de inachtneming van de in
lid 2, onder a) of b), vastgestelde eisen inzake de behandeling
wordt vermeld in het handelsdocument waarvan de zending
vergezeld gaat en dat is aangevuld overeenkomstig artikel 9.
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Artikel 5
1.
Het Verenigd Koninkrĳk verzendt geen voor menselĳke
consumptie of niet voor menselĳke consumptie bestemde
melkproducten uit de in bĳlage I vermelde delen van zĳn
grondgebied.
2.

Het in lid 1 vastgestelde verbod geldt niet voor:

a) melkproducten die vóór 1 februari 2001 zĳn bereid;
b) melkproducten die zĳn bereid met melk waarvoor het
bepaalde in artikel 4, lid 2 of lid 3, van toepassing is;
c) melkproducten die een warmtebehandeling hebben ondergaan bĳ een temperatuur van ten minste 71,7 °C gedurende
ten minste 15 seconden, met dien verstande dat een dergelĳke behandeling niet vereist is voor eindproducten waarvan
de ingrediënten aan de respectieve bĳ deze beschikking
vastgestelde veterinairrechtelĳke voorschriften voldoen.
3.

Het in lid 1 vastgestelde verbod geldt niet voor:

a) melkproducten die in inrichtingen in de in bĳlage I
vermelde gebieden zĳn bereid met inachtneming van de
volgende voorwaarden:
— alle in de inrichting gebruikte melk voldoet aan de in
artikel 4, lid 2, vastgestelde voorwaarden of is afkomstig
van dieren die worden gehouden buiten het in bĳlage I
vastgestelde gebied,
— alle in het eindproduct gebruikte melkproducten
voldoen aan de in lid 2 vastgestelde voorwaarden of zĳn
bereid met melk afkomstig van dieren die worden
gehouden buiten het in bĳlage I vastgestelde gebied,
— in de inrichting wordt gewerkt onder stringente veterinaire controle,
— de melkproducten worden duidelĳk geïdentificeerd en
worden bĳ vervoer en opslag gescheiden gehouden van
melk en melkproducten die niet bestemd zĳn voor delen
van de Gemeenschap buiten het in bĳlage I vastgestelde
gebied,
— de naleving van de hierboven vastgestelde voorwaarden
wordt gecontroleerd door de bevoegde autoriteit onder
de verantwoordelĳkheid van de centrale veterinaire autoriteiten, die de andere lidstaten en de Commissie een lĳst
meedelen van de inrichtingen die zĳ op grond van deze
bepalingen hebben erkend;
b) melkproducten die in delen van het grondgebied buiten het
in bĳlage I vastgestelde gebied, zĳn bereid met melk die
vóór 1 februari 2001 is verkregen in delen van het grondgebied die zĳn vemeld in bĳlage I, op voorwaarde dat de
melkproducten duidelĳk zĳn geïdentificeerd en dat zĳ bĳ
vervoer en opslag gescheiden zĳn gehouden van melkproducten die niet bestemd zĳn om te worden verzonden uit
het in bĳlage I vastgestelde gebied.
4.
Melkproducten die uit het Verenigd Koninkrĳk naar
andere lidstaten worden verzonden, gaan vergezeld van een
officieel certificaat. Op het certificaat wordt de volgende
vermelding aangebracht:
„Deze melkproducten voldoen aan Beschikking 2001/
172/EG van de Commissie van 1 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met monden klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk.”.
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5.
In afwĳking van het bepaalde in lid 4 kan, voor melkproducten die voldoen aan de in lid 2 vastgestelde eisen en die
worden verzonden in hermetisch gesloten recipiënten, of die
zĳn verwerkt in een geautomatiseerd productiesysteem waarbĳ
wordt gegarandeerd dat aan de behandelingsnormen wordt
voldaan en dat de desbetreffende gegevens worden geregistreerd, ermee worden volstaan dat de inachtneming van de in
lid 2 vastgestelde eisen wordt vermeld in het handelsdocument
waarvan de zending vergezeld gaat en dat is aangevuld overeenkomstig artikel 9.
Artikel 6
1.
Het Verenigd Koninkrĳk zendt geen sperma, eicellen en
embryo's van runderen, schapen, geiten, varkens of andere
evenhoevige dieren uit de in bĳlage I vermelde delen van zĳn
grondgebied naar andere delen van het Verenigd Koninkrĳk.
2.
Het Verenigd Koninkrĳk verzendt geen sperma, eicellen
en embryo's van runderen, schapen, geiten, varkens of andere
evenhoevige dieren uit de in de bĳlagen I en II vermelde delen
van zĳn grondgebied.
3.
Bovengenoemde verbodsbepalingen gelden niet voor
diepgevroren sperma en embryo's van runderen, verkregen
vóór 1 februari 2001.
4.
Op het bĳ Richtlĳn 88/407/EEG van de Raad (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ de Akte van Toetreding van Oostenrĳk,
Finland en Zweden, vastgestelde gezondheidscertificaat
waarvan uit het Verenigd Koninkrĳk naar andere lidstaten
verzonden diepgevroren sperma van runderen vergezeld gaat,
wordt de volgende vermelding aangebracht:
„Dit diepgevroren sperma van runderen voldoet aan
Beschikking 2001/172/EG van de Commissie van 1 maart
2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in
verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd
Koninkrĳk.”.
5.
Op het bĳ Richtlĳn 88/556/EEG van de Raad (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ de Akte van Toetreding van Oostenrĳk,
Finland en Zweden, vastgestelde gezondheidscertificaat
waarvan uit het Verenigd Koninkrĳk naar andere lidstaten
verzonden embryo's van runderen vergezeld gaan, wordt de
volgende vermelding aangebracht:
„Deze embryo's van runderen voldoen aan Beschikking
2001/172/EG van de Commissie van 1 maart 2001 tot
vaststelling van beschermende maatregelen in verband met
mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk.”.
Artikel 7
1.
Het Verenigd Koninkrĳk verzendt geen huiden van
runderen, schapen, geiten, varkens of andere evenhoevige
dieren uit de in bĳlage I vermelde delen van zĳn grondgebied.
2.
Het in lid 1 vastgestelde verbod geldt niet voor huiden die
vóór 1 februari 2001 zĳn verkregen of die voldoen aan de
eisen die zĳn vastgesteld in hoofdstuk 3, deel I, punt A, tweede,
derde, vierde en vĳfde streepje, of punt B, derde en vierde
streepje, van bĳlage I bĳ Richtlĳn 92/118/EEG van de Raad.
Behandelde huiden moeten zorgvuldig gescheiden worden
gehouden van onbehandelde huiden.
(1) PB L 194 van 22.7.1988, blz. 10.
(2) PB L 302 van 19.10.1989, blz. 1.
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3.
Het Verenigd Koninkrĳk ziet erop toe dat huiden van
runderen, schapen, geiten, varkens of andere evenhoevige
dieren, die naar andere lidstaten worden verzonden, vergezeld
gaan van een certificaat met de volgende vermelding:
„Deze huiden voldoen aan Beschikking 2001/172/EG van
de Commissie van 1 maart 2001 tot vaststelling van
beschermende maatregelen in verband met mond- en
klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk.”.
4.
In afwĳking van het bepaalde in lid 3 kan, voor huiden
die aan de in hoofdstuk 3, deel I, punt A, tweede, derde, vierde
en vĳfde streepje, van bĳlage I bĳ Richtlĳn 92/118/EEG vastgestelde eisen voldoen, ermee worden volstaan dat zĳ vergezeld
gaan van een handelsdocument waarin wordt verklaard dat zĳ
voldoen aan de eisen inzake de behandeling die zĳn vastgesteld
in hoofdstuk 3, deel I, punt A, tweede, derde, vierde en vĳfde
streepje, van bĳlage I bĳ Richtlĳn 92/118/EEG.
5.
In afwĳking van het bepaalde in lid 3 kan, voor huiden
die aan de in hoofdstuk 3, deel I, punt B, derde en vierde
streepje, van bĳlage I bĳ Richtlĳn 92/118/EEG vastgestelde
eisen voldoen, ermee worden volstaan dat de inachtneming van
de in hoofdstuk 3, deel I, punt B, derde en vierde streepje, van
bĳlage I bĳ Richtlĳn 92/118/EEG vastgestelde eisen inzake de
behandeling wordt vermeld in het handelsdocument waarvan
de zending vergezeld gaat en dat is aangevuld overeenkomstig
artikel 9.

Artikel 8
1.
Het Verenigd Koninkrĳk verzendt geen van runderen,
schapen, geiten, varkens of andere evenhoevige dieren afkomstige producten die niet in de artikelen 2 tot en met 7 zĳn
genoemd en die na 1 februari 2001 zĳn vervaardigd, uit de in
bĳlage I vermelde delen van zĳn grondgebied.
2.

Het in lid 1 vastgestelde verbod geldt niet voor:

a) in lid 1 bedoelde dierlĳke producten die één van de
volgende behandelingen hebben ondergaan:
— een warmtebehandeling in een hermetisch gesloten recipiënt, bĳ een Fo-waarde van ten minste 3,0, of
— een warmtebehandeling waarbĳ de kerntemperatuur op
ten minste 70 °C wordt gebracht;
b) bloed en bloedproducten als omschreven in hoofdstuk 7
van bĳlage I bĳ Richtlĳn 92/118/EEG, die een van de
volgende behandelingen hebben ondergaan:
— warmtebehandeling bĳ een temperatuur van 65 °C
gedurende ten minste drie uur, gevolgd door een test op
de doeltreffendheid,
— bestraling met een straling van 2,5 megarad of met
gammastralen, gevolgd door een test op de doeltreffendheid,
— wĳziging van de pH-waarde in pH 5 of lager gedurende
ten minste twee uur, gevolgd door een test op de doeltreffendheid;
c) reuzel en gesmolten vet die de in hoofdstuk 9, punt 2,
onder A, van bĳlage I bĳ Richtlĳn 92/118/EEG voorgeschreven warmtebehandeling hebben ondergaan;
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d) darmen van dieren waarop het bepaalde in hoofdstuk 2,
punt B, van bĳlage I bĳ Richtlĳn 92/118/EEG van overeenkomstige toepassing is;
e) onbehandelde schapenwol en onbehandeld haar van herkauwers, droog en veilig verpakt;
f) halfvochtig, respectievelĳk gedroogd voeder voor gezelschapsdieren dat aan de in hoofdstuk 4, punt 2, respectievelĳk punt 3, van bĳlage I bĳ Richtlĳn 92/118/EEG vastgestelde eisen voldoet;
g) mengproducten waarvoor geen verdere behandeling vereist
is en die producten van dierlĳke oorsprong bevatten, met
dien verstande dat de behandeling niet vereist is voor eindproducten waarvan de ingrediënten aan de respectieve bĳ
deze beschikking vastgestelde veterinairrechtelĳke voorschriften voldoen.
3.
Het Verenigd Koninkrĳk ziet erop toe dat de in lid 2
bedoelde dierlĳke producten die naar andere lidstaten worden
verzonden, vergezeld gaan van een officieel certificaat met de
volgende vermelding:
„Deze dierlĳke producten voldoen aan Beschikking 2001/
172/EG van de Commissie van 1 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met monden klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk.”.
4.
In afwĳking van het bepaalde in lid 3 kan, voor de in lid
2, onder b) tot en met e) genoemde producten, ermee worden
volstaan dat de inachtneming van de eisen inzake de behandeling wordt vermeld in het handelsdocument dat krachtens de
terzake geldende communautaire wetgeving is vereist en dat is
aangevuld overeenkomstig artikel 9.

Artikel 9
In de gevallen waarin naar dit artikel wordt verwezen, zien de
bevoegde autoriteiten van het Verenigd Koninkrĳk erop toe dat
het krachtens de communautaire wetgeving voor het intracommunautaire handelsverkeer vereiste handelsdocument wordt
aangevuld met een kopie van een officieel certificaat waarin
wordt verklaard dat het productieproces is gecontroleerd en in
overeenstemming bevonden met de terzake geldende communautaire regelgeving, dat het toereikend is om het mond- en
klauwzeervirus te vernietigen en dat bepalingen zĳn vastgesteld
om herbesmetting met het mond- en klauwzeervirus na behandeling te vermĳden.
Het certificaat waarin wordt verklaard dat het productieproces
is gecontroleerd, wordt voorzien van een verwĳzing naar deze
beschikking, is geldig gedurende 30 dagen, vermeldt de datum
waarop de geldigheidsduur afloopt en kan worden hernieuwd
nadat de inrichting is geïnspecteerd.

Artikel 10
Het Verenigd Koninkrĳk ziet erop toe dat voertuigen die
gebruikt zĳn voor het vervoer van levende dieren, na elk
transport worden gereinigd en ontsmet, en levert het bewĳs dat
deze ontsmetting is uitgevoerd.
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Artikel 11

Artikel 13

1.
Andere lidstaten dan het Verenigd Koninkrĳk zenden
geen levende dieren van gevoelige soorten naar de in bĳlage I
vermelde delen van het grondgebied van het Verenigd
Koninkrĳk.

De lidstaten brengen de maatregelen die zĳ ten aanzien van het
handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze
beschikking. Zĳ stellen de Commissie daarvan onverwĳld in
kennis.

2.
Onverminderd de reeds door de lidstaten genomen maatregelen, treffen andere lidstaten dan het Verenigd Koninkrĳk
alle voorzorgsmaatregelen, inclusief isolatie van gevoelige
dieren en preventieve doding van schapen, geiten, herten en
kameelachtigen die tussen 1 en 21 februari 2001 uit het
Verenigd Koninkrĳk zĳn verzonden.
De in de eerste alinea bedoelde voorzorgsmaatregelen worden
getroffen onverminderd het bepaalde in artikel 6 van Beschikking 90/424/EEG van de Raad (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Beschikking 2001/12/EG van de Raad (2).

Artikel 14
Deze beschikking is van toepassing tot en met 9 maart 2001
om middernacht.
Artikel 15
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 1 maart 2001.

Artikel 12

Voor de Commissie

Beschikking 2001/145/EG van de Commissie wordt ingetrokken.

Lid van de Commissie

BĲLAGE I
Verenigd Koninkrĳk

BĲLAGE II
Verenigd Koninkrĳk

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.
(2) PB L 3 van 6.1.2001, blz. 27.
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