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VERORDENING (EG) Nr. 1207/2001 VAN DE RAAD
van 11 juni 2001
betreffende procedures ter vergemakkelĳking van de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1, de opstelling van factuurverklaringen en formulieren EUR.2 en de afgifte van bepaalde
vergunningen „toegelaten exporteur” in het kader van de bepalingen die voor het preferentiële
handelsverkeer tussen de Europese Gemeenschap en sommige landen gelden en tot intrekking van
Verordening (EEG) nr. 3351/83
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel
In deze verordening worden bepalingen vastgesteld ter vergemakkelĳking van:

Verordening (EEG) nr. 3351/83 van de Raad van 14
november 1983 betreffende de regeling ter vergemakkelĳking van de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en het opstellen van formulieren EUR.2 in
het kader van de bepalingen die voor het preferentiële
handelsverkeer tussen de Europese Economische
Gemeenschap en sommige landen gelden (1), heeft de
voorwaarden vastgelegd voor de juiste toepassing van de
preferentiële oorsprongsregels in het kader van de
uitvoer van de Gemeenschap naar bepaalde derde
landen.

b) de afgifte van vergunningen „toegelaten exporteur” die in
verscheidene lidstaten geldig zĳn,

(2)

Sinds de vaststelling van Verordening (EEG) nr. 3351/83
hebben zich op het douanegebied vele veranderingen
voorgedaan.

Leveranciersverklaringen en het gebruik ervan

(3)

In het kader van de eengemaakte markt is vastgesteld dat
bedrĳven die goederen uitvoeren uit een of meer andere
lidstaten dan die waarin zĳ zĳn gevestigd en die voor de
afgifte van bewĳzen van oorsprong vereenvoudigde
procedures willen toepassen, soms voor iedere lidstaat
van uitvoer een afzonderlĳke vergunning moeten
aanvragen en verkrĳgen. Om te bewerkstelligen dat het
systeem van preferentiële regelingen behoorlĳk kan
blĳven werken, is het wenselĳk deze situatie te vereenvoudigen.

(1)

(4)

(5)

De autoriteiten die voor de afgifte of de controle van
bewĳzen van de oorsprong verantwoordelĳk zĳn, dienen
in staat te zĳn binnen de vereiste termĳnen aan de
verplichtingen van de Gemeenschap op grond van de
preferentiële overeenkomsten te voldoen.
Verordening (EEG) nr. 3351/83 moet terwille van de
duidelĳkheid worden ingetrokken en vervangen door de
onderhavige verordening,

(1) PB L 339 van 5.12.1983, blz. 19.

a) de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1
door de autoriteiten van de lidstaten en de opstelling van
factuurverklaringen of formulieren EUR.2 door de exporteurs van de Gemeenschap,

c) de werking van de methoden van administratieve samenwerking tussen de lidstaten.
Artikel 2

1.
Leveranciers verstrekken door middel van een verklaring
informatie over het karakter van de producten met betrekking
tot de in de Gemeenschap geldende preferentiële oorsprongsregels.
2.
Leveranciersverklaringen worden door exporteurs als
bewĳsstuk gebruikt, met name bĳ de aanvraag om afgifte van
certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of als grondslag
voor de opstelling van factuurverklaringen of formulieren
EUR.2.
Artikel 3
De opstelling van leveranciersverklaringen
Behalve in de in artikel 4 bedoelde gevallen verstrekt de leverancier voor iedere zending goederen een leveranciersverklaring.
De leverancier brengt de verklaring aan op de bĳ de zending
behorende handelsfactuur, of op een leveringsbon, of op een
ander handelsdocument waarop de goederen voldoende nauwkeurig zĳn omschreven om deze te kunnen identificeren.
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De leverancier kan de verklaring te allen tĳde verstrekken, zelfs
na de levering van de goederen.
Artikel 4
Leveranciersverklaringen voor herhaald gebruik
1.
Wanneer een leverancier een bepaalde afnemer geregeld
goederen levert waarvan het karakter met betrekking tot de
preferentiële oorsprongsregels vermoedelĳk geruime tĳd ongewĳzigd zal blĳven, mag hĳ één enkele verklaring verstrekken
die voor alle latere zendingen van de betrokken goederen
geldig is, hierna „leveranciersverklaring voor herhaald gebruik”
genoemd. Een leveranciersverklaring voor herhaald gebruik
wordt verstrekt voor een periode van ten hoogste één jaar
vanaf de datum waarop de verklaring werd afgegeven.
2.
Een leveranciersverklaring voor herhaald gebruik kan met
terugwerkende kracht worden verstrekt. In dergelĳke gevallen
mag de geldigheidsduur ervan niet langer zĳn dan één jaar
vanaf de datum waarop de verklaring van kracht werd.
3.
Wanneer de leveranciersverklaring voor herhaald gebruik
niet meer voor de geleverde goederen geldt, deelt de leverancier
dit de afnemer onmiddellĳk mede.
Artikel 5
Vorm en opstelling van de leveranciersverklaring
1.
Voor producten die een preferentieel oorsprongskarakter
hebben verkregen, wordt de leveranciersverklaring afgegeven in
de in bĳlage I voorgeschreven vorm en de leveranciersverklaring voor herhaald gebruik in de in bĳlage II voorgeschreven
vorm.
2.
Voor producten die in de Gemeenschap be- of verwerkingen hebben ondergaan zonder een preferentieel oorsprongskarakter
te
hebben
verkregen,
wordt
de
leveranciersverklaring afgegeven in de in bĳlage III voorgeschreven vorm en de leveranciersverklaring voor herhaald
gebruik in de in bĳlage IV voorgeschreven vorm.
3.
De leveranciersverklaringen worden door de leverancier
eigenhandig ondertekend en kunnen in een voorgedrukte vorm
worden opgemaakt. Wanneer de factuur en de leveranciersverklaring met behulp van de computer worden opgesteld, behoeft
de leveranciersverklaring echter niet met de hand te worden
ondertekend, mits de leverancier de afnemer een schriftelĳke
toezegging doet toekomen waarin hĳ de volle verantwoordelĳkheid op zich neemt voor iedere leveranciersverklaring
waaruit zĳn identiteit blĳkt alsof hĳ deze eigenhandig had
ondertekend.
Artikel 6
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3.
Het inlichtingenblad INF 4 wordt door de douaneautoriteiten afgegeven binnen drie maanden na ontvangst van de
aanvraag, met de vermelding of de door de leverancier
verstrekte verklaring juist was of niet.
4.
Het ingevulde inlichtingenblad wordt afgegeven aan de
leverancier die het aan de exporteur zendt met het oog op de
toezending aan de bevoegde douaneautoriteiten.
Artikel 7
De bewaring van verklaringen en de daarbĳ behorende
bewĳsstukken
1.
De leverancier die een leveranciersverklaring opstelt,
bewaart alle bewĳsstukken voor de juistheid van de verklaring
ten minste drie jaar.
2.
De douaneautoriteit bĳ welke een aanvraag voor de
afgifte van een inlichtingenblad INF 4 is ingediend, bewaart het
aanvraagformulier ten minste drie jaar.
Artikel 8
Vergunning „toegelaten exporteur”
1.
Een exporteur die veelvuldig goederen uit een andere
lidstaat uitvoert dan die waarin hĳ is gevestigd, kan voor deze
uitvoer de status van „toegelaten exporteur” verkrĳgen.
Hĳ dient daartoe bĳ de bevoegde douaneautoriteiten van de
lidstaat waarin hĳ is gevestigd en waar hĳ tevens de bewĳsstukken in verband met de oorsprong bewaart, een aanvraag in.
2.
Wanneer de in lid 1 bedoelde autoriteiten ervan overtuigd
zĳn dat aan de voorwaarden in de protocollen betreffende de
oorsprong bĳ de desbetreffende overeenkomsten of in de
Gemeenschapswetgeving betreffende de autonome preferentiële
regelingen is voldaan, en zĳ de vergunning afgeven, stellen zĳ
de douaneadministraties van de betrokken lidstaten daarvan in
kennis.
Artikel 9
Wederzĳdse administratieve bĳstand
De douaneautoriteiten van de lidstaten verlenen elkaar bĳstand
bĳ het controleren van de juistheid van de in de leveranciersverklaringen vermelde gegevens en om ervoor te zorgen dat het
systeem van vergunningen „toegelaten exporteur” naar behoren
werkt.
Artikel 10
Controle van de leveranciersverklaringen

1.
Om de juistheid en de echtheid van een leveranciersverklaring te controleren kunnen de douaneautoriteiten de exporteur verzoeken bĳ de leverancier een inlichtingenblad INF 4 aan
te vragen, waarvan een voorbeeld in bĳlage V is opgenomen.

1.
Wanneer een exporteur niet binnen vier maanden na het
verzoek van de douaneautoriteiten een inlichtingenblad INF 4
kan overleggen, kunnen de douaneautoriteiten van de lidstaat
van uitvoer rechtstreeks de autoriteiten van de lidstaat waarin
de leverancier is gevestigd verzoeken het karakter van de
betrokken producten met betrekking tot de regels van preferentiële oorsprong te bevestigen.

2.
Het inlichtingenblad INF 4 wordt afgegeven door de
douaneautoriteiten van de lidstaat waarin de leverancier gevestigd is. Genoemde autoriteiten zĳn gerechtigd bewĳsmateriaal
op te vragen, de administratie van de leverancier in te zien en
elke andere controle te verrichten die zĳ dienstig achten.

2.
Voor de toepassing van lid 1 zenden de douaneautoriteiten van de lidstaat van uitvoer de douaneautoriteiten van de
lidstaat tot welke het verzoek is gericht, alle beschikbare gegevens toe, onder vermelding van de materiële of formele
redenen waarom om een onderzoek wordt verzocht.

Inlichtingenblad INF 4
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Ter ondersteuning van hun verzoek verstrekken zĳ alle door
hen verkregen bescheiden of gegevens die het vermoeden
hebben doen rĳzen dat de leveranciersverklaring niet juist is.
3.
De controle wordt verricht door de douaneautoriteiten
van de lidstaat waarin de leveranciersverklaring is afgegeven.
Deze zĳn gerechtigd bewĳsmateriaal op te vragen, de administratie van de producent in te zien en elke andere controle te
verrichten die zĳ dienstig achten.
4.
De resultaten van de controle worden door middel van
het inlichtingenblad INF 4 de douaneautoriteiten die om de
controle hebben verzocht zo spoedig mogelĳk medegedeeld.
5.
Wanneer binnen vĳf maanden na het verzoek om
controle geen antwoord is ontvangen of wanneer het antwoord
niet voldoende gegevens bevat om de werkelĳke oorsprong van
de producten vast te stellen, worden de afgegeven certificaten
inzake goederenverkeer EUR.1, de factuurverklaringen of de
formulieren EUR.2 die op grond van de betrokken documenten
zĳn opgesteld door de douaneautoriteiten van het land van
uitvoer ongeldig verklaard.
Artikel 11
Intrekking
Verordening (EEG) nr. 3351/83 wordt ingetrokken.
Verwĳzingen naar de ingetrokken verordening gelden als
verwĳzingen naar de onderhavige verordening.

L 165/3
Artikel 12

Overgangsbepalingen
1.
Vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening opgestelde leveranciersverklaringen en leveranciersverklaringen voor herhaald gebruik blĳven geldig.
2.
Leveranciersverklaringen die met de voorbeelden in
Verordening (EEG) nr. 3351/83 overeenkomen, kunnen nog
gedurende een periode van twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden afgegeven.
3.
De formulieren van het inlichtingenblad INF 4 van het
model dat in bĳlage V bĳ Verordening (EEG) nr. 3351/83 is
opgenomen, kunnen nog gedurende een periode van twaalf
maanden na de datum van de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.
Artikel 13
Inwerkingtreding
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 Luxemburg, 11 juni 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
M. SAHLIN
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BĲLAGE V
Inlichtingenblad INF 4 en aanvraag om een inlichtingenblad INF 4
1.

AANWĲZINGEN VOOR HET DRUKKEN

1.1. Het inlichtingenblad INF 4 wordt gedrukt op een formulier van wit papier, zo gelijmd dat het goed beschrĳfbaar is,
houtvrĳ en met een gewicht van 40 à 65 g/m2.
1.2. De afmetingen van het formulier zĳn 210 × 297 mm.
1.3. De lidstaten zĳn verantwoordelĳk voor het drukken van de formulieren; elk formulier draagt een volgnummer ter
individualisering. De formulieren worden in een van de officiële talen van de Gemeenschap gedrukt.
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Aantekeningen

1.

Op de certificaten mag geen doorhaling of overschrĳving voorkomen. Eventuele wĳzigingen dienen te worden
aangebracht door doorhaling van de onjuiste vermelding en, in voorkomend geval, door toevoeging van de juiste
vermelding. Elke aldus aangebrachte wĳziging dient te worden goedgekeurd door degene die het certificaat heeft
opgesteld en te worden geviseerd door de douaneautoriteiten van het land of gebied van afgifte.

2.

Tussen de in het certificaat vermelde artikelen mag geen tussenruimte worden gelaten en deze artikelen dienen
doorlopend te worden genummerd. Onmiddellĳk onder het laatste artikel dient een horizontale lĳn getrokken te
worden. Onbeschreven gedeelten dienen te worden doorgehaald, zodat elke latere toevoeging onmogelĳk wordt.

3.

De goederen worden met hun gebruikelĳke handelsbenaming aangeduid onder opgaaf van de bĳzonderheden, nodig
voor de vaststelling van hun identiteit.

4.

De formulieren worden in een van de officiële talen van de Gemeenschap ingevuld. De douaneautoriteiten van de
lidstaat die de informatie moet verstrekken kunnen om een vertaling verzoeken van de gegevens in de hen
voorgelegde documenten in de officiële taal of talen van die lidstaat.
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VERORDENING (EG) Nr. 1208/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 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 21 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juni 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 20 juni 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
999
052
999
052
204
624
999
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
052
999
052
064
066
400
616
999

79,3
79,3
81,2
81,2
80,8
50,7
86,4
72,6
68,9
64,3
66,6
84,2
105,7
117,7
83,9
84,2
65,5
75,8
129,6
96,9
93,7
222,2
222,2
330,0
221,3
177,1
273,0
287,5
257,8

0707 00 05
0709 90 70

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

(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. 1209/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 2001
houdende afwĳking van Verordening (EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector
rundvlees betreft
van de Commissie (6) betreffende het testen van
runderen op boviene spongiforme encefalopathie, gewĳzigd bĳ Beschikking 2001/8/EG (7), bepaald dat alle
runderen die ouder zĳn dan 30 maanden en op normale
wĳze voor menselĳke consumptie worden geslacht, ten
laatste vanaf 1 juli 2001 met een van de in bĳlage IV A
bĳ Beschikking 98/272/EG van de Commissie (8)
genoemde goedgekeurde sneltests worden onderzocht.
Bĳgevolg mag, met het oog op een latere afzet, geen
openbare interventie plaatsvinden voor dieren die
genoemde tests niet hebben ondergaan.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), en met name op artikel 38,
lid 2, en artikel 47, lid 8,
Overwegende hetgeen volgt:
Door recente ontwikkelingen in verband met boviene
spongiforme encefalopathie (BSE) is het vertrouwen van
de consument in de veiligheid van rundvlees sterk
gedaald. Een en ander heeft geleid tot een aanzienlĳke
terugval van de consumptie van rundvlees en een forse,
mogelĳk langdurige, daling van de rundvleesprĳzen. De
daaropvolgende uitbraken van mond- en klauwzeer
hebben de situatie verder vertroebeld. Als gevolg van dat
alles blĳft het evenwicht op de rundvlees markt
verstoord, hoewel er geleidelĳk verbetering lĳkt te
komen in de situatie.

(1)

(2)

Gelet op de beschreven marksituatie en om de doeltreffendheid van de te nemen maatregelen te verbeteren, is
het dienstig om interventie, als bedoeld in Verordening
(EG) nr. 562/2000 van de Commissie van 15 maart
2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1082/2001 (3),
ook toe te staan voor een aantal extra producten, om
ook geslachte dieren te aanvaarden die zwaarder zĳn dan
het momenteel toegestane maximumgewicht omdat zĳ,
door de te geringe vraag, langer zĳn aangehouden dan
normaal, en om de verhoging die voor het bepalen van
de maximale aankoopprĳs op de gemiddelde marktprĳs
moet worden toegepast, tĳdelĳk aan te passen teneinde
met name rekening te houden met de extra kosten en de
verminderde inkomsten voor de sector.

(3)

Bĳ Verordening (EG) nr. 716/96 van de Commissie van
19 april 1996 houdende vaststelling van buitengewone
maatregelen ter ondersteuning van de rundvleesmarkt in
het Verenigd Koninkrĳk (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1176/2000 (5), zĳn bĳzondere
maatregelen getroffen voor runderen van meer dan 30
maanden die in het Verenigd Koninkrĳk zĳn gehouden.
Deze maatregelen houden in dat de betrokken dieren
worden geslacht en vervolgens vernietigd. Bĳgevolg mag
in het Verenigd Koninkrĳk geen openbare interventie
plaatsvinden voor gecastreerde dieren die ouder zĳn dan
30 maanden. Bovendien is in Beschikking 2000/764/EG

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 21.
68 van 16.3.2000, blz. 22.
149 van 2.6.2001, blz. 19.
99 van 20.4.1996, blz. 14.
131 van 1.6.2000, blz. 37.

(4)

Om, gezien de ernst van de situatie op de markt, de
interventie ten volle te laten spelen, moeten ook interventieaankopen van voorvoeten worden toegestaan,
waarbĳ de prĳs wordt bepaald op basis van de prĳs voor
hele geslachte dieren, en moeten ook voorschriften voor
de overname van de voorvoeten worden vastgesteld.

(5)

Om het hoofd te bieden aan de extra marktverstoring
die dreigt voort te vloeien uit de aanzienlĳke aanvoer
van magere mannelĳke dieren (graskalveren) uit de
Gemeenschap, die vanwege de geringe vraag worden
aangehouden door de bedrĳven van herkomst ook al
hebben deze bedrĳven voor de dieren geen voeder meer,
moeten de nodige steunmaatregelen worden getroffen
overeenkomstig artikel 38 van Verordening (EG) nr.
1254/1999 en moeten openbare interventieaankopen
van vlees van dergelĳke dieren worden toegestaan. Om
te voorkomen dat bĳna afgemeste dieren voor interventie worden aangeboden, moet verder het gewicht van
de voor deze regeling in aanmerking komende geslachte
dieren worden beperkt. Aangezien dieren van de runderrassen die zĳn vermeld in bĳlage I bĳ Verordening (EG)
nr. 2342/1999 van de Commissie van 28 oktober 1999
tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad houdende een
gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector
rundvlees met betrekking tot de premieregelingen (9),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 192/
2001 (10), niet worden beschouwd als koeien van vleesrassen, moeten deze dieren van deze interventieregeling
worden uitgesloten. Bovendien moet, om te voorkomen
dat dubbele steun wordt toegekend, worden vastgelegd
dat de volledige aankoopprĳs slechts wordt betaald
voorzover de producent voor het betrokken dier geen
speciale premie als bedoeld in artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 1254/1999 heeft aangevraagd. Ten slotte zĳn
ook enkele extra aanvullingen op of afwĳkingen van de
normale interventieregeling, zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1254/1999, noodzakelĳk.

(6) PB L 305 van 6.12.2000, blz. 35.
(7) PB L 2 van 5.1.2001, blz. 28.
(8) PB L 122 van 24.4.1998, blz. 59.
(9) PB L 281 van 4.11.1999, blz. 30.
(10) PB L 29 van 31.1.2001, blz. 27.
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(6)

Bĳgevolg moet worden voorzien in afwĳkingen van het
bepaalde in Verordening (EG) nr. 562/2000.

(7)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
In afwĳking van artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr.
562/2000 is interventieaankoop ook mogelĳk voor de
volgende producten:
— categorie A, klasse O2 en klasse O3,
— Ierland: categorie C, klasse O4.
— Verenigd Koninkrĳk — Noord-Ierland: categorie C, klasse
O4.
2.
In afwĳking, respectievelĳk ter aanvulling van artikel 4,
lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2000
a) is interventieaankoop niet mogelĳk voor:
i) vlees in de vorm van hele of halve geslachte dieren,
afkomstig van gecastreerde dieren van meer dan 30
maanden die in het Verenigd Koninkrĳk zĳn gehouden,
ii) vlees in de vorm van hele of halve geslachte dieren,
afkomstig van gecastreerde dieren van meer dan 30
maanden die in andere lidstaten zĳn gehouden en die
niet met een van de in bĳlage IV A bĳ Beschikking
98/272/EG genoemde goedgekeurde sneltests zĳn onderzocht;
b) mogen ook voorvoeten, recht afgesneden of vĳf ribben en
afkomstig van hele of halve geslachte dieren als bedoeld in
artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2000, bĳ
interventie worden aangekocht; de prĳs voor voorvoeten
wordt verkregen door toepassing van de coëfficiënt 0,80 op
de prĳs voor hele geslachte dieren.
3.
In afwĳking van artikel 4, lid 2, onder g), van Verordening (EG) nr. 562/2000 wordt, voor het derde kwartaal van
2001, het maximumgewicht van de in genoemde bepaling
bedoelde hele geslachte dieren vastgesteld op 380 kg.
4.
In afwĳking van artikel 16, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 562/2000 verstrĳkt, voor de laatste inschrĳving van juli
2001, de termĳn voor aflevering op 31 augustus 2001.
5.
In afwĳking van artikel 17 van Verordening (EG) nr.
562/2000 worden, wanneer alleen voorvoeten worden overgenomen, die voorvoeten samen met de overeenkomstige achtervoeten aangeboden voor aanvaarding door het interventiebureau, teneinde het maximumgewicht, de aanbiedingsvorm en
de indeling van de hele geslachte dieren waarvan zĳ afkomstig
zĳn, te kunnen controleren.
Wanneer evenwel een voorafgaand onderzoek van de voor- en
achtervoeten plaatsvindt onder de in lid 3 van bovengenoemd
artikel vastgestelde voorwaarden, mogen de op grond van dat
voorafgaand onderzoek aanvaarde voorvoeten zonder de over-
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eenkomstige achtervoeten worden aangeboden met het oog op
de definitieve overname ervan door het interventiebureau,
voorzover zĳ in een verzegeld transportmiddel zĳn aangevoerd.
6.
In afwĳking van artikel 36 van Verordening (EG) nr.
562/2000 bedraagt:
a) voor de in artikel 47, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1254/1999 bedoelde inschrĳvingen, de op de gemiddelde
marktprĳs toe te passen verhoging 14 EUR per 100 kg
karkasgewicht,
b) voor de in artikel 47, lid 5, van Verordening (EG) nr.
1254/1999 bedoelde inschrĳvingen, de op de gemiddelde
marktprĳs toe te passen verhoging 7 EUR per 100 kg
kaskasgewicht.
7.
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr.
562/2000 en van deze verordening wordt de openbare interventieaankoop ook geopend voor hele of halve karkassen van
uit de Gemeenschap afkomstige mannelĳke dieren van minder
dan twaalf maanden in het geval van categorie A en van
minder dan 14 maanden in het geval van categorie C.
Voor deze interventie geldt hetgeen volgt:
— de dieren moeten behoren tot andere dan de in bĳlage I bĳ
Verordening (EG) nr. 2342/1999 vermelde runderrassen;
— het karkasgewicht van de dieren moet tussen 140 en
200 kg liggen en de dieren mogen geen misvormingen en
geen voor hun leeftĳd ongebruikelĳk gewicht hebben;
— indien de voor interventie aangeboden hele of halve
geslachte dieren afkomstig zĳn van dieren van negen
maanden of ouder, wordt de aankoopprĳs die moet worden
betaald aan de inschrĳver wiens offerte is aanvaard, per
geleverd half geslacht dier met 68 EUR verlaagd. Ingeval
evenwel het bewĳs wordt geleverd dat voor het betrokken
dier de speciale premie niet is aangevraagd, wordt deze
verlaging niet toegepast;
— bĳ de voorgestelde prĳs wordt niet verwezen naar een
bepaalde productkwaliteit;
— artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2000 is van
toepassing op de in dit lid bedoelde openbare interventieaankopen. De vastgestelde coëfficiënten kunnen echter
verschillen van de volgens genoemd artikel vastgestelde
coëfficiënten voor openbare interventieaankopen van
andere producten;
— de volgende bepalingen van Verordening (EG) nr. 562/
2000 zĳn niet van toepassing:
a) artikel 4, lid 3, onder b) en c), met uitzondering van de
bepalingen betreffende de merking waarmee de categorie wordt aangegeven, en de vermelding van het
slachtnummer,
b) artikel 18, lid 3,
c) artikel 20 voor dieren van minder dan twaalf maanden,
d) artikel 36,
e) de vermeldingen in bĳlage II betreffende de productklassen.
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Bovendien geldt ten aanzien van de overeenkomstig dit lid
aangekochte producten het volgende:
— in afwĳking van artikel 11, lid 5, onder a), van Verordening
(EG) nr. 562/2000, moet iedere offerte betrekking hebben
op een hoeveelheid van ten minste 5 ton,

L 165/17

— de in artikel 31, leden 1 tot en met 4, van Verordening (EG)
nr. 562/2000 bedoelde mededelingen moeten worden
gescheiden van de mededelingen betreffende de overige
voor interventie aangekochte producten.
Artikel 2

— de interventiebureaus moeten bĳ de mededeling van de
offertes aan de Commissie de hoeveelheden per offerte
aangeven,

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

— de producten worden per inschrĳving of per maand in
mannelĳk te onderscheiden partĳen opgeslagen,

Zĳ is van toepassing op de inschrĳvingen die worden geopend
in het derde kwartaal van 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1210/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 2001
tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bĳ uitvoer van witte suiker voor de 44e
deelinschrĳving in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000
situatie en de te verwachten ontwikkeling van de suikermarkt in de Gemeenschap en daarbuiten.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) 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), met name op
artikel 18, lid 5, tweede alinea, onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1531/2000 van de
Commissie van 13 juli 2000 betreffende een permanente
inschrĳving voor de vaststelling van heffingen en/of
restituties bĳ uitvoer van witte suiker (3), worden deelinschrĳvingen gehouden voor de uitvoer van deze suiker.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1531/2000 naar gelang van het
geval, wordt een maximumbedrag van de restitutie bĳ
uitvoer vastgesteld voor de betrokken deelinschrĳving,
waarbĳ met name rekening wordt gehouden met de

(3)

Na onderzoek van de offertes moeten de in artikel 1
bedoelde bepalingen worden vastgesteld voor de 44e
deelinschrĳving.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 44e deelinschrĳving voor witte suiker, gehouden
krachtens Verordening (EG) nr. 1531/2000, wordt het maximumbedrag van de restitutie bĳ uitvoer vastgesteld op
38,275 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 252 van 25.9.1999, blz. 1.
(2) PB L 175 van 14.7.2000, blz. 59.
(3) PB L 175 van 14.7.2000, blz. 69.
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VERORDENING (EG) Nr. 1211/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 2001
tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prĳzen en de bedragen van de
aanvullende invoerrechten voor melasse
slechts betrekking heeft op een geringe en niet voor de
markt representatieve hoeveelheid. Er moet evenmin
rekening worden gehouden met die aanbiedingsprĳzen
waarvan mag worden aangenomen dat ze niet representatief zĳn voor de werkelĳke marktontwikkeling.

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. 1422/95 van de Commissie van
23 juni 1995 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de
uitvoeringsbepalingen voor de invoer van melasse en tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 785/68 (3), en met name op
artikel 1, lid 2, en artikel 3, lid 1,

(5)

Om gegevens te verkrĳgen die vergelĳkbaar zĳn met die
voor melasse van de standaardkwaliteit, moeten de
prĳzen, naar gelang van de kwaliteit van de aangeboden
melasse, worden verhoogd of verlaagd op basis van de
resultaten die bĳ toepassing van artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 785/68 worden verkregen.

(6)

Een representatieve prĳs kan bĳ uitzondering voor een
beperkte tĳd ongewĳzigd gehandhaafd worden wanneer
de Commissie geen kennis meer heeft kunnen nemen
van de aanbiedingsprĳs waarvan is uitgegaan voor de
vorige vaststelling van de representatieve prĳs, en
wanneer de beschikbare aanbiedingsprĳzen die niet
voldoende representatief lĳken te zĳn voor de werkelĳke
markttendens, plotselinge en aanzienlĳke wĳzigingen
van de representatieve prĳs teweeg zouden brengen.

(7)

Indien er een verschil is tussen de reactieprĳs voor het
betrokken product en de representatieve prĳs, moeten
aanvullende invoerrechten worden vastgesteld overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1422/95. Als
de invoerrechten worden geschorst overeenkomstig
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1422/95, moeten
specifieke bedragen ter vervanging van die rechten
worden vastgesteld.

(8)

Toepassing van deze bepalingen leidt tot de representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor de
betrokken producten zoals die worden vastgesteld in de
bĳlage bĳ deze verordening.

(9)

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

Overwegende hetgeen volgt:
In Verordening (EG) nr. 1422/95 is bepaald dat de cifinvoerprĳs voor melasse, hierna „representatieve prĳs”
genoemd, wordt vastgesteld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 785/68 van de Commissie (4). Deze prĳs
geldt voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 785/68.

(1)

De representatieve prĳs voor melasse wordt berekend
voor een plaats van grensoverschrĳding van de Gemeenschap, namelĳk Amsterdam. Bĳ de berekening van deze
prĳs moet worden uitgegaan van de gunstigste aankoopmogelĳkheden op de wereldmarkt, die worden vastgesteld op grond van de noteringen of prĳzen op deze
markt, aangepast op basis van de eventuele kwaliteitsverschillen ten opzichte van de standaardkwaliteit. De standaardkwaliteit van melasse is vastgesteld bĳ Verordening
(EEG) nr. 785/68.

(2)

Voor de constatering van de gunstigste aankoopmogelĳkheden op de wereldmarkt moet rekening worden
gehouden met alle gegevens betreffende de op de
wereldmarkt gedane aanbiedingen, de op belangrĳke
markten in derde landen geconstateerde prĳzen en de in
het internationale handelsverkeer tot stand gekomen
verkooptransacties, waarvan de Commissie door de
lidstaten of op eigen initiatief kennis heeft genomen.
Krachtens artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 785/68
bĳ die constatering kan worden uitgegaan van een
gemiddelde van verschillende prĳzen wanneer dat
gemiddelde beschouwd kan worden als representatief
voor de werkelĳke marktontwikkeling.

(3)

Er wordt geen rekening met die gegevens gehouden
wanneer de goederen niet van gezonde handelskwaliteit
zĳn of wanneer de in de aanbieding vermelde prĳs

(4)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

252
175
141
145

van
van
van
van

25.9.1999,
14.7.2000,
24.6.1995,
27.6.1968,

blz.
blz.
blz.
blz.

1.
59.
12.
12.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten
voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1422/95
bedoelde producten worden vastgesteld zoals aangegeven in de
bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 juni 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 20 juni 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor melasse
(in EUR)

GN-code

Representatieve prĳs
per 100 kg netto
van het betrokken product

Aanvullend recht
per 100 kg netto
van het betrokken product

Toe te passen recht bĳ invoer
als gevolg van schorsing
van de invoerrechten,
als bedoeld in artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 1422/95,
per 100 kg netto van het
betrokken product (2)

1703 10 00 (1)

10,28

—

0

1703 90 00 (1)

13,31

—

0

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 785/68.
(2) Dit bedrag vervangt, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1422/95, het voor deze producten vastgestelde bedrag van het
recht van het gemeenschappelĳk douanetarief.
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VERORDENING (EG) Nr. 1212/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 2001
tot wĳziging van de restituties bĳ uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
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), en met name op
artikel 18, lid 5, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De bĳ uitvoer van witte en ruwe suiker toe te passen
restituties zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1156/
2001 van de Commissie (3).

(2)

De toepassing van de in Verordening (EG) nr. 1156/
2001 neergelegde regels op de gegevens waarover de
Commissie op het huidige tĳdstip beschikt, geeft aanleiding tot wĳziging van de op dit tĳdstip geldende restitu-

ties bĳ uitvoer in de zin zoals vermeld in de bĳlage bĳ
deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ uitvoer in onveranderde vorm van de in artikel
1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 2038/1999
bedoelde producten, welke niet gedenatureerd zĳn, die vastgesteld zĳn in de bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 1156/2001,
worden gewĳzigd overeenkomstig de bedragen aangegeven in
de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 252 van 25.9.1999, blz. 1.
(2) PB L 175 van 14.7.2000, blz. 59.
(3) PB L 157 van 14.6.2001, blz. 6.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 20 juni 2001 tot wĳziging van de restituties bĳ uitvoer van witte en
ruwe suiker in onveranderde vorm
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % sacharose × 100 kg
nettoproduct
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % sacharose × 100 kg
nettoproduct

Restitutiebedrag

32,42
32,42
32,42
32,42

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,3524
35,24
35,24
35,24
0,3524

(1) Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 %. Indien het rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwĳkt van
92 %, wordt het bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 19, lid 4, van Verordening (EG)
nr. 2038/1999 van de Raad.
(2) Vaststelling geschorst door Verordening (EEG) nr. 2689/85 van de Commissie (PB L 255 van 26.9.1985, blz. 12), gewĳzigd bĳ
Verordening (EEG) nr. 3251/85 (PB L 309 van 21.11.1985, blz. 14).

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2032/2000 van de Commissie
(PB L 243 van 28.9.2000, blz. 14).
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VERORDENING (EG) Nr. 1213/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 2001
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in juni 2001 worden
ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1474/95 van de Commissie van
28 juni 1995 houdende opening en vaststelling van de wĳze
van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de
sector eieren en voor ovoalbumine (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1043/2001, en met name op artikel 5, lid
5,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1251/96 van de Commissie van
28 juni 1996 houdende opening en vaststelling van de wĳze
van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de
sector slachtpluimvee (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1043/2001 (3), en met name op artikel 5, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Voor een aantal producten zĳn de in de invoercertificaten voor het derde kwartaal van 2001 aangevraagde
hoeveelheden niet groter dan de beschikbare hoeveelheden en deze kunnen derhalve volledig ingewilligd
worden, terwĳl voor een aantal andere producten de
beschikbare hoeveelheden worden overschreden, zodat

de aangevraagde hoeveelheden, met het oog op een
billĳke verdeling, met een vast percentage verminderd
moeten worden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en
(EG) nr. 1251/96 ingediende aanvragen om invoercertificaten
voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2001
worden ingewilligd voor het in de bĳlage van deze verordening
aangegeven percentage.
2.
In de periode van 1 oktober tot en met 31 december
2001 kunnen overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr.
1474/95 en (EG) nr. 1251/96 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in de bĳlage van deze verordening aangegeven
hoeveelheid.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 145 van 29.6.1995, blz. 19.
(2) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 24.
(3) PB L 161 van 29.6.1996, blz. 136.
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BĲLAGE

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode
van 1 juli tot en met 30 september 2001

Totale beschikbare hoeveelheid voor de periode
van 1 oktober tot en met 31 december 2001
(in t)

E1

—

67 500,00

E2

100,00

2 450,00

E3

100,00

7 603,04

P1

100,00

2 963,90

P2

100,00

1 912,00

P3

2,63

175,00

P4

100,00

325,00
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VERORDENING (EG) Nr. 1214/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 2001
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, die in juni 2001 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,
Slowakĳe, Roemenië en Bulgarĳe
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op 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. 1559/94 (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1043/2001 (2), en
met name op artikel 4, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
Voor een aantal producten zĳn de in de invoercertificaten voor
het derde kwartaal van 2001 aangevraagde hoeveelheden niet
groter dan de beschikbare hoeveelheden en kunnen derhalve
volledig ingewilligd worden, terwĳl voor een aantal andere
producten de beschikbare hoeveelheden worden overschreden,

zodat de aangevraagde hoeveelheden, met het oog op een
billĳke verdeling, met een vast percentage verminderd moeten
worden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De op grond van Verordening (EG) nr. 1899/97 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1
juli tot en met 30 september 2001 worden ingewilligd voor het
in de bĳlage van deze verordening aangegeven percentage.
2.
In de periode van 1 oktober tot en met 31 december
2001 kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1899/97
invoercertificaten worden aangevraagd tot de in de bĳlage bĳn
deze verordening aangegeven hoeveelheid.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 267 van 30.9.1997, blz. 67.
(2) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 24.
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BĲLAGE

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode
van 1 juli tot en met 30 september 2001

Totale beschikbare hoeveelheid voor de periode
van 1 oktober tot en met 31 december 2001
(in t)

10

100,00

1 345,00

11

—

345,00

17

—

937,50

18

—

187,50

25

—

3 312,50

26

—

187,50

27

—

1 375,00

34

—

1 562,50

35

—

125,00

36

—

625 ,00

40

—

375,00
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VERORDENING (EG) Nr. 1215/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 2001
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in juni 2001 worden ingediend op
grond van de regeling waarin is voorzien bĳ Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende
opening en vaststelling van de wĳze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor
slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1431/94 van de Commissie van
22 juni 1994 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de invoerregeling waarin
is voorzien bĳ Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad
houdende opening en vaststelling van de wĳze van beheer van
communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en
bepaalde andere landbouwproducten (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1043/2001 (2), en met name op artikel 4,
lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
De in de invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot en
met 30 september 2001 aangevraagde hoeveelheden zĳn groter
dan de beschikbare hoeveelheden, zodat de aangevraagde

hoeveelheden, met het oog op een billĳke verdeling, met een
vast percentage verminderd moeten worden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op grond van Verordening (EG) nr. 1431/94 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot
en met 30 september 2001 worden ingewilligd voor het in de
bĳlage bĳ deze verordening aangegeven percentage.
2.
In de periode van 1 oktober tot en met 31 december
2001 kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1431/94
invoercertificaten worden aangevraagd tot de in de bĳlage bĳ
deze verordening aangegeven hoeveelheid.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 156 van 23.6.1994, blz. 9.
(2) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 24.
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BĲLAGE

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode
van 1 juli tot en met 30 september 2001

Totale beschikbare hoeveelheid voor de periode
van 1 oktober tot en met 31 december 2001
(in t)

1

1,65

1 775,00

2

1,66

1 275,00

3

1,71

825,00

4

2,18

450,00

5

2,42

175,00
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VERORDENING (EG) Nr. 1216/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 2001
tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de tariefcontingenten voor rundvlees van
oorsprong uit Estland, Letland en Litouwen voor de periode van 1 juli 2001 tot en met 30 juni
2002
aanvragen worden ingediend in de lidstaat waar de
betrokken importeur in het BTW-register is ingeschreven.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), en met name op artikel 32,
lid 1,

(3)

Bepaald moet worden dat de rechten op invoer pas na
afloop van een bedenktĳd worden toegekend en eventueel met een uniform percentage worden verminderd.

(4)

In het licht van de in de overeenkomsten opgenomen
bepalingen om de oorsprong van de producten te garanderen, moet worden bepaald dat deze regeling door
middel van invoercertificaten wordt beheerd. Daartoe
moet met name worden vastgesteld hoe de aanvragen
moeten worden ingediend en welke gegevens de
aanvragen en de certificaten moeten bevatten, waarbĳ
eventueel wordt afgeweken van sommige bepalingen 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 (6),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1095/
2001 (7), en van Verordening (EG) nr. 1445/95 van de
Commissie van 26 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in
de sector rundvlees en tot intrekking van Verordening
(EEG) nr. 2377/80 (8), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 24/2001 (9), of waarbĳ die bepalingen
worden aangevuld.

(5)

Om speculatie te voorkomen, mogen aan een marktdeelnemer slechts invoercertificaten worden afgegeven tot de
hoeveelheid waarvoor hem rechten op invoer zĳn toegekend.

(6)

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

Gelet op Verordening (EG) nr. 1349/2000 van de Raad van 19
juni 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 Estland (2), gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2677/2000 (3), en met name op artikel 1,
lid 3,
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 overgangsregeling, van bepaalde landbouwconcessies die zĳn opgenomen in de Europaovereenkomst met Letland (4), 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 overgangsregeling, van bepaalde landbouwconcessies die zĳn opgenomen in de Europaovereenkomst met Litouwen (5), en met
name op artikel 1, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ de Verordeningen (EG) nr. 1349/2000, (EG) nr.
2341/2000 en (EG) nr. 2766/2000 zĳn bepaalde jaarlĳkse tariefcontingenten voor producten op basis van
rundvlees geopend. Voor de invoer in het kader van die
contigenten geldt een verlaging met 80 % van de in het
gemeenschappelĳk douanetarief (GDT) vastgestelde
rechten wanneer de betrokken producten uit Letland en
Litouwen afkomstig zĳn, en een vrĳstelling van rechten
wanneer de producten uit Estland afkomstig zĳn. De
uitvoeringsbepalingen voor deze contingenten voor de
periode van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002
moeten worden vastgesteld.

(1)

Vanwege het aan deze regeling inherente gevaar voor
speculatie in de sector rundvlees, moeten nauwkeurige
voorwaarden worden vastgesteld waaraan de marktdeelnemers moeten voldoen om van de bedoelde regeling
gebruik te kunnen maken. Voor de controle op de naleving van deze voorwaarden is het noodzakelĳk dat de

(2)

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

160
155
308
271
321

van
van
van
van
van

26.6.1999, blz. 21.
28.6.2000, blz. 1.
8.12.2000, blz. 7.
24.10.2000, blz. 7.
19.12.2000, blz. 8.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Voor de periode van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002
mogen op grond van deze verordening de volgende hoeveelheden worden ingevoerd:
— 1 950 ton rundvlees, vers, gekoeld of bevroren, van de
GN-codes 0201 en 0202, van oorsprong uit Estland,
Letland of Litouwen; dit contingent heeft volgnummer
09.4561;
— 250 ton producten van GN-code 1602 50 10 van
oorsprong uit Letland; dit contingent heeft volgnummer
09.4562.
(6)
(7)
(8)
(9)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

152 van 24.6.2000, blz. 1.
150 van 6.6.2001, blz. 25.
143 van 27.6.1995, blz. 35.
3 van 6.1.2001, blz. 9.
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2.
Voor de invoer van de in lid 1 genoemde hoeveelheden
worden de in het gemeenschappelĳk douanetarief vastgestelde
rechten:
— met 80 % verlaagd voor de uit Litouwen en Letland afkomstige hoeveelheden;
— op 0 gesteld voor de uit Estland afkomstige hoeveelheden
Artikel 2
1.
Om voor de in artikel 1 bedoelde invoercontingenten in
aanmerking te komen, moet de aanvrager een natuurlĳke of
rechtspersoon zĳn en moet hĳ bĳ de indiening van de aanvraag
ten genoegen van de bevoegde instanties van de betrokken
lidstaat aantonen dat hĳ in de laatste twaalf maanden minstens
eenmaal een commerciële activiteit heeft uitgeoefend in de
rundvleeshandel met derde landen.
2.
De aanvraag voor rechten op invoer mag slechts worden
ingediend in de lidstaat waar de aanvrager in een nationaal
BTW-register ingeschreven is.
3.
Voor elk van de in artikel 1, lid 1, eerste, respectievelĳk
tweede streepje, bedoelde groep producten geldt dat:
— de aanvraag voor rechten op invoer betrekking moet
hebben op een hoeveelheid van ten minste 15 ton product,
maar ten hoogste op de voor de betrokken periode beschikbare hoeveelheid;
— per aanvrager slechts één aanvraag mag worden ingediend;
— als een aanvrager meer dan één aanvraag voor een groep
producten indient, al zĳn aanvragen voor die groep ongeldig zĳn.
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2.
De invoercertificaataanvraag kan slechts worden ingediend:
— in de lidstaat waar de aanvraag voor rechten op invoer is
ingediend,
— door de marktdeelnemer aan wie overeenkomstig artikel 3,
lid 3, invoerrechten zĳn toegekend. De marktdeelnemer kan
met de hem toegekende rechten op invoer aanspraak
maken op de afgifte van invoercertificaten voor een
hoeveelheid die overeenkomt met de hem toegekende
rechten.
3.
In de certificaataanvraag en het certificaat worden de
volgende gegevens opgenomen:
a) in vak 8:
— in het in artikel 1, lid 1, eerste streepje, bedoelde geval,
de landen van oorsprong, en
— in het in artikel 1, lid 1, tweede streepje, bedoelde geval,
de vermelding „Letland”.
Het certificaat brengt de verplichting met zich om uit een of
meer van de daarin aangegeven landen in the voeren;
b) in vak 16, een van de groepen GN-codes, vermeld in een
zelfde streepje:
— 0201, 0202,
— 1602 50 10;
c) in vak 20, ten minste één van de volgende vermeldingen:
— Reglamento (CE) no 1216/2001
— Forordning (EF) nr. 1216/2001
— Verordnung (EG) Nr. 1216/2001
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1216/2001

Artikel 3

— Regulation (EC) No 1216/2001

1.
Aanvragen voor rechten op invoer kunnen alleen van 6
tot en met 16 juli 2001 worden ingediend.

— Regolamento (CE) n. 1216/2001

2.
Na verificatie van de ingediende documenten zenden de
lidstaten de Commissie uiterlĳk op de vĳfde werkdag na afloop
van de periode voor de indiening van de aanvragen, de lĳst van
de aanvragers, met vermelding van de gevraagde hoeveelheden
per volgnummer.

— Regulamento (CE) n.o 1216/2001

Alle mededelingen, ook die waarin wordt gemeld dat geen
aanvragen zĳn ingediend, worden per fax toegezonden, waarbĳ
gebruik wordt gemaakt van de in de bĳlagen I en II opgenomen
formulieren.
3.
De Commissie besluit zo spoedig mogelĳk en per groep
producten zoals vermeld onder artikel 1, lid 1, eerste respectievelĳk tweede streepje, in welke mate aan de aanvragen gevolg
kan worden gegeven. Als aanvragen zĳn ingediend voor grotere
hoeveelheden dan er beschikbaar zĳn, stelt de Commissie een
uniform percentage vast waarmee de aangevraagde hoeveelheden voor de in het betrokken streepje van artikel 1, lid 1,
vermelde groep producten worden verminderd.
Artikel 4
1.
De toegewezen hoeveelheden mogen uitsluitend na overlegging van één of meer invoercertificaten worden ingevoerd.

— Règlement (CE) no 1216/2001
— Verordening (EG) nr. 1216/2001
— Asetus (EY) n:o 1216/2001
— Förordning (EG) nr 1216/2001
4.
De afgegeven certificaten zĳn in de gehele Gemeenschap
geldig.
Artikel 5
Het bepaalde in deze verordening laat de bepalingen van de
Verordeningen (EG) nr. 1291/2000 en (EG) nr. 1445/95
onverlet.
Artikel 6
Voor de producten kan van de in artikel 1 bedoelde rechten
gebruik worden gemaakt na overlegging van ofwel een door
het land van uitvoer overeenkomstig Protocol nr. 3 bĳ de
Europaovereenkomsten met de Baltische staten afgegeven certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, ofwel een door de exporteur overeenkomstig de bepalingen van het genoemde protocol
opgestelde verklaring.
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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, 20 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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Fax (32-2) 296 60 27
Toepassing van Verordening (EG) nr. 1216/2001
Volgnummer 09.4561
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Fax (32-2) 296 60 27
Toepassing van Verordening (EG) nr. 1216/2001
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VERORDENING (EG) Nr. 1217/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 2001
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rĳst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Bĳ Verordening (EG) nr. 1503/96 zĳn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van Verordening (EG) nr.
3072/95 ten aanzien van de invoerrechten in de sector
rĳst.

(4)

De vastgestelde invoerrechten zĳn van toepassing totdat
een nieuwe vaststelling in werking treedt. De invoerrechten blĳven ook van kracht als in de twee weken die
aan de volgende periodieke vaststelling voorafgaan geen
enkele notering beschikbaar is voor de in artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 1503/96 bedoelde referentiebron.

(5)

Voor het normaal functioneren van het stelsel van
invoerrechten, moeten deze rechten worden berekend
aan de hand van de in een referentieperiode geconstateerde marktkoersen.

(6)

De toepassing van Verordening (EG) nr. 1503/96 leidt
ertoe de invoerrechten vast te stellen zoals vermeld in de
bĳlagen bĳ deze verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1667/2000 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1503/96 van de Commissie van
29 juli 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rĳstsector (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 2831/98 (4), en met name op artikel 4, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 11 van Verordening (EG) nr. 3072/95 is
bepaald dat bĳ de invoer van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten de rechten van het
gemeenschappelĳk douanetarief worden geheven. Voor
de producten als bedoeld in lid 2 van dat artikel is het
invoerrecht echter gelĳk aan de interventieprĳs voor
deze producten bĳ de invoer, verhoogd met een bepaald
percentage naargelang het om gedopte of volwitte rĳst
gaat, en verminderd met de invoerprĳs, voorzover dit
recht niet hoger is dan dat van het gemeenschappelĳk
douanetarief.

(1)

In artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3072/95 is
bepaald dat de cif-invoerprĳzen worden berekend op
basis van de representatieve prĳzen voor het betrokken
product op de wereldmarkt of op de invoermarkt voor
het product in de Gemeenschap.

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 11, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr.
3072/95 bedoelde invoerrechten in de sector rĳst worden vastgesteld in bĳlage I bĳ deze verordening en zĳn bepaald aan de
hand van de in bĳlage II vermelde elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

329
193
189
351

van
van
van
van

30.12.1995, blz. 18.
29.7.2000, blz. 3.
30.7.1996, blz. 71.
29.12.1998, blz. 25.
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BĲLAGE I
Invoerrechten voor rĳst en breukrĳst
(in EUR/t)
Invoerrechten (5)
GN-code

Derde landen
(behalve ACS en
Bangladesh) (3)

ACS
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
209,23
264,00
264,00
264,00
209,23
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
68,89
88,06
88,06
88,06
68,89
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
100,27
127,66
127,66
127,66
100,27
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Basmati
India
en Pakistan (6)

0,00

0,00

Egypte (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
156,92
198,00
198,00
198,00
156,92
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) Het invoerrecht op rĳst van oorsprong uit de ACS-staten wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad (PB L 215 van 1.8.1998, blz.
12) en Verordening (EG) nr. 2603/97 van de Commissie (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 22) vastgestelde regelingen.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1706/98 worden de invoerrechten niet toegepast op producten van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de
Stille Oceaan die rechtstreeks in het overzeese departement Réunion worden ingevoerd.
(3) Het recht bĳ invoer van rĳst in het overzeese departement Réunion is vastgesteld in artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3072/95.
(4) Het invoerrecht op rĳst, met uitzondering van breukrĳst (GN-code 1006 40 00), van oorsprong uit Bangladesh, wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EEG)
nr. 3491/90 van de Raad (PB L 337 van 4.12.1990, blz. 1) en de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 862/91 van de Commissie (PB L 88 van 9.4.1991, blz. 7) vastgestelde
regelingen.
(5) De invoer van producten van oorsprong uit de LGO is vrĳgesteld van invoerrechten overeenkomstig artikel 101, lid 1, van het gewĳzigde Besluit 91/482/EEG van de Raad
(PB L 263 van 19.9.1991, blz. 1).
(6) Voor gedopte Basmati-rĳst, van oorsprong uit India en Pakistan, wordt een vermindering van 250 EUR/t toegepast (artikel 4 bis van de gewĳzigde Verordening (EG) nr.
1503/96).
(7) Recht van het gemeenschappelĳk douanetarief.
(8) Het invoerrecht op rĳst van oorsprong en herkomst uit Egypte wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 2184/96 van de Raad (PB L 292 van
15.11.1996, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 196/97 van de Commissie (PB L 31 van 1.2.1997, blz. 53) vastgestelde regelingen.
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BĲLAGE II
Berekening van de invoerrechten in de sector rĳst

Padie

Indica-rĳst

Japonica-rĳst

Breukrĳst

Gedopt

Volwit

Gedopt

Volwit

(1)

209,23

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Cif-prĳs Arag (EUR/t)

—

338,60

262,97

239,40

263,53

—

b) Fob-prĳs (EUR/t)

—

—

—

204,37

228,50

—

c) Kosten van zeevervoer (EUR/t)

—

—

—

35,03

35,03

—

d) Bron

—

USDA en
operateurs

USDA en
operateurs

Operateurs

Operateurs

—

1. Invoerrecht (EUR/t)
2. Berekeningselementen:

(1) Recht van het gemeenschappelĳk douanetarief.
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VERORDENING (EG) Nr. 1218/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 2001
houdende wĳziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector
suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I van het Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2038/1999 van de Raad van
13 september 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der markten in de suikersector (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1527/2000 van de Commissie (2), inzonderheid
op artikel 18, lid 5, onder a), en artikel 18, lid 15,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De restitutiebedragen welke met ingang van 1 juni 2001
worden toegepast op de in de bĳlage bedoelde
producten, uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I
van het Verdrag vermelde goederen, zĳn vastgesteld bĳ
Verordening (EG) nr. 1068/2001 van de Commissie (3).

Toepassing van de regels en criteria welke zĳn aangehaald in Verordening (EG) nr. 1068/2001 op de gegevens waarover de Commissie op het huidige tĳdstip
beschikt, geeft aanleiding tot wĳziging van de op dit
tĳdstip geldende restituties in de zin als vermeld in de
bĳlage bĳ deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restitutiebedragen die zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EG)
nr. 1068/2001 worden gewĳzigd zoals in de bĳlage van deze
verordening aangegeven.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juni 2001.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 20 juni 2001 houdende wĳziging van de restituties die worden
toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I
van het Verdrag vermelde goederen
Restituties in EUR/100 kg
Product

Witte suiker:

(1) PB L 252 van 25.9.1999, blz. 1.
(2) PB L 175 van 14.7.2000, blz. 59.
(3) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 49.

Bĳ vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

35,24

35,24

L 165/38

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

21.6.2001

VERORDENING (EG) Nr. 1219/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 2001
tot wĳziging van de restituties bĳ uitvoer in ongewĳzigde staat voor stropen en bepaalde andere
producten van de suikersector
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), en met name op
artikel 18, lid 5, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De bĳ uitvoer in onveranderde vorm voor stropen en
bepaalde andere producten van de suikersector toe te
passen restituties zĳn vastgesteld door Verordening (EG)
nr. 1060/2001 van de Commissie (3).

(2)

Toepassing van de in Verordening (EG) nr. 1060/2001
genoemde voorschriften, criteria en uitvoeringsbepalingen op de gegevens, waarover de Commissie op het

huidige tĳdstip beschikt, geeft aanleiding tot wĳziging
van de op dit tĳdstip geldende restituties bĳ uitvoer in de
zin als vermeld in de bĳlage bĳ deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restitutie bĳ de uitvoer in onveranderde vorm van de in
artikel 1, lid 1, onder d), f) en g), van Verordening (EG) nr.
2038/1999 genoemde producten, welke werd vastgesteld in de
bĳlage van Verordening (EG) nr. 1060/2001 wordt in overeenstemming met de in de bĳlage van deze verordening opgenomen bedragen gewĳzigd.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 252 van 25.9.1999, blz. 1.
(2) PB L 175 van 14.7.2000, blz. 59.
(3) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 26.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 20 juni 2001 tot wĳziging van de restituties bĳ uitvoer in ongewĳzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg droge stof
EUR/100 kg droge stof
EUR/100 kg droge stof

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg droge stof

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct
EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct
EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg droge stof

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

Restitutiebedrag

35,24 (2)
35,24 (2)
66,96 (4)
0,3524 (1)
35,24 (2)
0,3524 (1)
0,3524 (1)
0,3524 (1) (3)
35,24 (2)
0,3524 (1)

(1) Het basisbedrag is niet van toepassing op stropen met een zuiverheid van minder dan 85 % (Verordening (EG) nr. 2135/95). Het
sacharosegehalte wordt overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2135/95 vastgesteld.
(2) Alleen geldig voor de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2135/95 bedoelde producten.
(3) Het basisbedrag is niet van toepassing op het in de bĳlage, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 3513/92 (PB L 355 van 5.12.1992, blz. 12)
bedoelde product.
(4) Alleen geldig voor de in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2135/95 bedoelde producten.

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2032/2000 van de Commissie
(PB L 243 van 28.9.2000, blz. 14).
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VERORDENING (EG) Nr. 1220/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 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. 1141/2001 (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 21 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juni 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 154 van 9.6.2001, blz. 20.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 20 juni 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

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)

25,94
25,94
25,94
25,94
34,69
34,69
34,69
0,35

Aanvullend recht
per 100 kg netto
van het betrokken product

3,50
8,56
3,37
8,13
7,89
3,93
3,93
0,31

(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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VERORDENING (EG) Nr. 1221/2001 VAN DE COMMISSIE
van 19 juni 2001
houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde
aan bederf onderhevige goederen
zĳn omschreven in de in bĳlage 26 van genoemde
verordening opgenomen klasse-indeling.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12
oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2700/
2000 van het Europees Parlement en de Raad (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie
van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen
ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad
tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 993/2001 (4),
inzonderheid op artikel 173, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
In de artikelen 173 tot en met 177 van Verordening
(EEG) nr. 2454/93 is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de producten die

(1)

(2)

De toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in
voornoemde artikelen op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 173, lid 2, van voornoemde
verordening aan de Commissie zĳn medegedeeld, leidt
ertoe voor de betrokken producten de eenheidswaarden
vast te stellen die zĳn vermeld in de bĳlage bĳ de
onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De eenheidswaarden bedoeld in artikel 173, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden vastgesteld zoals in de in de
bĳlage opgenomen lĳst vermeld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 19 juni 2001.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

302
311
253
141

van
van
van
van

19.10.1992, blz. 1.
12.12.2000, blz. 17.
11.10.1993, blz. 1.
28.5.2001, blz. 1.
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BĲLAGE
Omschrĳving
Rubriek

Soort, variëteit, GN-code

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

1.10

Nieuwe aardappelen (primeurs)
0701 90 50

a)
b)
c)

47,08
279,90
431,21

647,77
308,79
1 899,00

92,07
37,07
28,95

350,97
91 149,91

16 040,81
103,74

7 832,62
9 437,69

1.30

Uien (andere dan plantuitjes)
0703 10 19

a)
b)
c)

48,44
287,99
443,68

666,50
317,72
1 953,92

94,73
38,15
29,79

361,12
93 785,95

16 504,70
106,74

8 059,14
9 710,63

1.40

Knoflook
0703 20 00

a)
b)
c)

159,72
949,63
1 463,00

2 197,75
1 047,67
6 442,95

312,38
125,79
98,23

1 190,77
309 254,46

54 423,43
351,97

26 574,61
32 020,30

1.50

Prei
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

52,40
311,56
479,98

721,04
343,72
2 113,81

102,49
41,27
32,23

390,67
101 460,55

17 855,30
115,47

8 718,63
10 505,26

1.60

Bloemkool
0704 10 00

a)
b)
c)

55,28
328,68
506,36

760,67
362,61
2 229,99

108,12
43,54
34,00

412,14
107 037,01

18 836,66
121,82

9 197,82
11 082,64

1.80

Witte kool en rode kool
0704 90 10

a)
b)
c)

53,85
320,17
493,26

740,98
353,23
2 172,28

105,32
42,41
33,12

401,47
104 266,78

18 349,15
118,67

8 959,77
10 795,82

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis
(L.) Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

74,29
441,71
680,50

1 022,25
487,31
2 996,85

145,30
58,51
45,69

553,87
143 845,50

25 314,32
163,71

12 360,82
14 893,81

1.100

Chinese kool
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

63,62
378,28
582,78

875,46
417,33
2 566,51

124,43
50,11
39,13

474,34
123 189,76

21 679,26
140,20

10 585,84
12 755,11

1.110

Kropsla
0705 11 00

a)
b)
c)

90,36
537,26
827,70

1 243,38
592,72
3 645,11

176,73
71,16
55,57

673,68
174 961,36

30 790,17
199,13

15 034,64
18 115,55

1.130

Wortelen
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

56,00
332,94
512,93

770,53
367,31
2 258,90

109,52
44,10
34,44

417,48
108 424,73

19 080,88
123,40

9 317,07
11 226,33

1.140

Radĳs
ex 0706 90 90

a)
b)
c)

138,63
824,26
1 269,85

1 907,59
909,35
5 592,32

271,14
109,18
85,26

1 033,56
268 425,11

47 238,17
305,50

23 066,09
27 792,82

1.160

Erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder
begrepen
0708 10 00

a)
b)
c)

388,16
2 307,91
3 555,57

5 341,23
2 546,18
15 658,44

759,18
305,70
238,72

2 893,95 132 266,37
751 587,40
855,40

64 584,81
77 819,59
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Omschrĳving
Rubriek
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Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto
a)
b)
c)

Soort, variëteit, GN-code

1.170

Bonen:

1.170.1

— Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

1.170.2

— Bonen (Phaseolus
Compressus Savi)
ex 0708 20 00

1.180

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

208,76
1 241,21
1 912,21

2 872,55
1 369,35
8 421,22

408,29
164,41
128,39

1 556,38
404 208,95

71 133,78
460,04

34 734,16
41 851,92

a)
b)
c)

141,60
841,92
1 297,06

1 948,46
928,84
5 712,13

276,95
111,52
87,08

1 055,70
274 175,83

48 250,20
312,05

23 560,26
28 388,25

Tuinbonen
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

157,74
937,88
1 444,90

2 170,55
1 034,71
6 363,22

308,51
124,23
97,01

1 176,03
305 427,23

53 749,91
347,61

26 245,73
31 624,03

1.190

Artisjokken
0709 10 00

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

1.200

Asperges:

1.200.1

— Groene
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

360,90
2 145,82
3 305,85

4 966,10
2 367,35
14 558,68

705,86
284,23
221,95

2 690,69 122 976,74
698 800,23
795,32

60 048,74
72 353,99

1.200.2

— Andere
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

215,01
1 278,38
1 969,47

2 958,58
1 410,36
8 673,41

420,52
169,33
132,23

1 602,99
416 313,73

73 264,01
473,82

35 774,34
43 105,25

1.210

Aubergines
0709 30 00

a)
b)
c)

72,77
432,68
666,58

1 001,35
477,35
2 935,58

142,33
57,31
44,75

542,54
140 904,50

24 796,75
160,37

12 108,09
14 589,30

1.220

Bleekselderĳ (Apium graveolens L., var. Dulce
(Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

a)
b)
c)

135,14
803,48
1 237,84

1 859,51
886,43
5 451,36

264,30
106,43
83,11

1 007,50
261 659,20

46 047,49
297,80

22 484,69
27 092,28

1.230

Cantharellen
0709 51 30

a)
b)
c)

1 154,86
6 866,46
10 578,48

15 891,17
7 575,36
46 586,79

2 258,70
909,52
710,24

1.240

Niet-scherpsmakende pepers
0709 60 10

a)
b)
c)

224,85
1 336,88
2 059,60

3 093,97
1 474,90
9 070,32

439,76
177,08
138,28

1 676,35
435 365,28

76 616,75
495,50

37 411,46
45 077,86

1.270

Bataten (zoete aardappelen), geheel,
(bestemd voor menselĳke consumptie)
0714 20 10

a)
b)
c)

76,86
457,02
704,08

1 057,68
504,20
3 100,71

150,33
60,54
47,27

573,06
148 830,43

26 191,58
169,39

12 789,18
15 409,95

2.10

Kastanjes (Castanea spp.), vers
ex 0802 40 00

a)
b)
c)

176,48
1 049,30
1 616,56

2 428,42
1 157,63
7 119,19

345,16
138,99
108,54

1 315,75
341 712,93

60 135,56
388,91

29 363,80
35 381,06

2.30

Ananassen, vers
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

82,26
489,08
753,48

1 131,89
539,57
3 318,26

160,88
64,78
50,59

613,27
159 272,92

28 029,28
181,27

13 686,51
16 491,17

spp.,

vulgaris

var.

vers

8 610,03 393 517,28 192 151,92
2 236 113,61
2 544,97 231 527,90
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Rubriek
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Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Soort, variëteit, GN-code

a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.40

Advocaten, vers
ex 0804 40 00

a)
b)
c)

132,71
789,08
1 215,66

1 826,19
870,55
5 353,69

259,57
104,52
81,62

989,45
256 971,10

45 222,47
292,46

22 081,83
26 606,87

2.50

Guaves en manga's, vers
ex 0804 50 00

a)
b)
c)

97,83
581,66
896,10

1 346,14
641,71
3 946,37

191,33
77,05
60,16

729,36
189 421,23

33 334,86
215,58

16 277,19
19 612,73

2.60

Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere
oranjeappelen), vers:

2.60.1

— Bloedsinaasappelen
appelen
0805 10 10

a)
b)
c)

57,00
338,91
522,12

784,34
373,90
2 299,37

111,48
44,89
35,05

424,96
110 367,39

19 422,75
125,61

9 484,00
11 427,47

2.60.2

— Navels, navelines, navelates, salustiana's,
verna's, valencia lates, maltaises, shamoutis,
ovalis, trovita, hamlins
0805 10 30

a)
b)
c)

67,45
401,01
617,80

928,07
442,41
2 720,74

131,91
53,12
41,48

502,84
130 592,31

22 981,99
148,63

11 221,95
13 521,57

a)
b)
c)

57,00
338,91
522,12

784,34
373,90
2 299,37

111,48
44,89
35,05

424,96
110 367,39

19 422,75
125,61

9 484,00
11 427,47

en

halfbloedsinaas-

2.60.3

— Andere
0805 10 50

2.70

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

2.70.1

— Clementines
ex 0805 20 10

a)
b)
c)

102,53
609,63
939,19

1 410,87
672,57
4 136,13

200,54
80,75
63,06

764,43
198 529,83

34 937,81
225,95

17 059,91
20 555,84

2.70.2

— Monreales en satsuma's
ex 0805 20 30

a)
b)
c)

77,60
461,41
710,85

1 067,85
509,05
3 130,52

151,78
61,12
47,73

578,57
150 261,33

26 443,39
171,02

12 912,14
15 558,10

2.70.3

— Mandarĳnen en wilkings
ex 0805 20 50

a)
b)
c)

114,50
680,81
1 048,86

1 575,61
751,10
4 619,08

223,95
90,18
70,42

853,69
221 710,85

39 017,27
252,33

19 051,88
22 956,01

2.70.4

— Tangerines en andere
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

a)
b)
c)

70,53
419,36
646,06

970,53
462,65
2 845,22

137,95
55,55
43,38

525,84
136 567,25

24 033,47
155,43

11 735,39
14 140,22

2.85

Lemmetjes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia),
vers
ex 0805 30 90
ex 0805 90 00

a)
b)
c)

135,38
804,94
1 240,10

1 862,89
888,05
5 461,28

264,78
106,62
83,26

1 009,34
262 135,33

46 131,28
298,34

22 525,60
27 141,57

2.90

Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers:

2.90.1

— Witte
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

74,84
445,00
685,57

1 029,88
490,94
3 019,20

146,38
58,94
46,03

558,00
144 918,19

25 503,09
164,93

12 452,99
15 004,87

2.90.2

— Roze
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

79,81
474,54
731,07

1 098,23
523,53
3 219,59

156,10
62,86
49,08

595,03
154 536,61

27 195,77
175,88

13 279,52
16 000,77

2.100

Druiven voor tafelgebruik
0806 10 10

a)
b)
c)

226,39
1 346,05
2 073,72

3 115,18
1 485,01
9 132,50

442,78
178,30
139,23

1 687,84
438 349,84

77 141,98
498,90

37 667,93
45 386,88
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Soort, variëteit, GN-code

2.110

Watermeloenen
0807 11 00

2.120

Andere meloenen:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (daaronder
begrepen Cantalene), Onteniente, Piel de
Sapo (daaronder begrepen Verde Liso),
Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

21.6.2001

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

48,30
287,16
442,39

664,57
316,80
1 948,26

94,46
38,04
29,70

360,07
93 514,48

16 456,93
106,43

8 035,81
9 682,52

a)
b)
c)

51,92
308,69
475,58

714,42
340,56
2 094,40

101,54
40,89
31,93

387,08
100 528,62

17 691,30
114,41

8 638,54
10 408,76

a)
b)
c)

73,87
439,21
676,65

1 016,48
484,56
2 979,93

144,48
58,18
45,43

550,74
143 033,43

25 171,41
162,79

12 291,03
14 809,73

2.120.2

— Andere
ex 0807 19 00

2.140

Peren:

2.140.1

— Peren — Nashi (Pyrus pyrifolia),
Peren — Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

77,44
460,45
709,37

1 065,63
507,99
3 124,01

151,46
60,99
47,63

577,37
149 949,20

26 388,46
170,66

12 885,31
15 525,79

2.140.2

— Andere
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

73,39
436,34
672,22

1 009,82
481,38
2 960,40

143,53
57,80
45,13

547,13
142 096,08

25 006,45
161,72

12 210,49
14 712,67

2.150

Abrikozen
ex 0809 10 00

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.160

Kersen
0809 20 95
0809 20 05

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.170

Perziken
0809 30 90

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.180

Nectarines
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.190

Pruimen
0809 40 05

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.200

Aardbeien
0810 10 00

a)
b)
c)

178,42
1 060,84
1 634,33

2 455,11
1 170,36
7 197,44

348,96
140,52
109,73

1 330,21
345 469,29

60 796,61
393,19

29 686,59
35 770,00

2.205

Frambozen
0810 20 10

a)
b)
c)

531,08
3 157,65
4 864,68

7 307,80
3 483,65
21 423,67

1 038,70
418,26
326,61

3 959,46 180 965,14 88 364,09
1 028 312,14
1 170,34 106 471,76

2.210

Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium
myrtillus)
0810 40 30

a)
b)
c)

2 145,22
12 754,90
19 650,22

29 518,87
14 071,72
86 537,96

4 195,69
1 689,50
1 319,31

15 993,69 730 983,71 356 934,57
4 153 725,13
4 727,44 430 078,00

2.220

Kiwi's (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

a)
b)
c)

134,53
799,88
1 232,30

1 851,18
882,46
5 426,96

263,12
105,95
82,74

1 002,99
260 487,95

45 841,37
296,47

22 384,04
26 971,00
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Omschrĳving
Rubriek

Soort, variëteit, GN-code

2.230

Granaatappels
ex 0810 90 85

2.240

Kaki-appels (daaronder begrepen Sharonvrucht)
ex 0810 90 85

2.250

Litchis
ex 0810 90 30

L 165/47

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

199,46
1 185,94
1 827,05

2 744,63
1 308,37
8 046,20

390,11
157,09
122,67

1 487,07
386 208,41

67 966,00
439,55

33 187,35
39 988,14

a)
b)
c)

384,75
2 287,61
3 524,29

5 294,25
2 523,78
15 520,70

752,50
303,01
236,62

2 868,49 131 102,88
744 976,01
847,87

64 016,68
77 135,05

a)
b)
c)

549,15
3 265,11
5 030,24

7 556,51
3 602,21
22 152,77

1 074,05
432,49
337,73

4 094,21 187 123,78 91 371,32
1 063 307,90
1 210,17 110 095,23
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 8 juni 2001
tot vaststelling van voorschriften voor het regelmatig doen controleren van de algemene hygiëne
door de exploitanten in inrichtingen overeenkomstig Richtlĳn 64/433/EEG betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van vers vlees en Richtlĳn
71/118/EEG inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de productie en het in de handel
brengen van vers vlees van pluimvee
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1561)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/471/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Deze methoden dienen te worden vastgesteld op basis
van de meest recente beginselen van de HACCP-methodologie.

(5)

De exploitant van de inrichting, de eigenaar of diens
vertegenwoordiger dient, op verzoek van de officiële
dienst, in staat te zĳn de officiële dierenarts in kennis te
stellen van aard, frequentie en resultaat van de te dien
einde verrichte controles.

(6)

De officiële dierenarts dient de resultaten van de
controles op de algemene hygiëne bĳ de productie die de
exploitant in zĳn inrichting doet verrichten, regelmatig
te analyseren.

(7)

Kleine inrichtingen voor de productie van vlees kunnen
meer problemen ondervinden om de voorgestelde
controles te doen uitvoeren in verband met financiële en
personele beperkingen, gebrek aan expertise, een ontoereikende infrastructuur of andere factoren van belang.
Wat dit betreft kan de situatie van lidstaat tot lidstaat
objectieve verschillen vertonen.

(8)

Daarom dient de mogelĳkheid van een langere overgangsperiode voor kleine inrichtingen te worden
geboden, mits de lidstaten die van deze uitzondering
gebruikmaken de Commissie de nodig informatie
verstrekken om te waarborgen dat dit in de praktĳk niet
tot concurrentieverstoringen leidt.

(9)

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 64/433/EEG van de Raad van 26 juni 1964
betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de productie en
het in de handel brengen van vers vlees (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Richtlĳn 95/23/EG (2), en met name op artikel 10, lid 2,
Gelet op Richtlĳn 71/118/EEG van de Raad van 15 februari
1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de
productie en het in de handel brengen van vers vlees van
pluimvee (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 97/79/EG (4), en
met name op artikel 6, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Exploitanten van inrichtingen voor de productie van
vlees dienen de algemene hygiëne bĳ de productie in
hun inrichting regelmatig te doen controleren.

(2)

Deze controles moeten de werktuigen, installaties en
machines in alle productiestadia en, zo nodig, de
producten betreffen. Dit omvat tevens microbiologische
controles.
Met het oog op een uniforme toepassing moeten de aard
en de frequentie van deze controles, alsmede de
methoden van monsterneming en bacteriologisch onderzoek worden vastgelegd.

(3)

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

PB
PB
PB
PB

121 van 29.7.1964, blz. 2012/64.
L 243 van 11.10.1995, blz. 7.
L 55 van 8.3.1971, blz. 23.
L 24 van 30.1.1998, blz. 31.
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1.
Exploitanten van inrichtingen voor de productie van vlees
doen regelmatig de algemene hygiëne bĳ de productie in hun
inrichting controleren door het uitwerken en toepassen van een
permanente procedure op basis van de volgende HACCP-beginselen:
a) het identificeren van elk gevaar dat voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd moet
worden;
b) het identificeren van de kritische controlepunten in de stadia
waarin controle essentieel is om een gevaar te voorkomen
of te elimineren dan wel tot een aanvaardbaar niveau te
reduceren;
c) het vaststellen van kritische grenswaarden voor de kritische
controlepunten teneinde te kunnen bepalen wat aanvaardbaar en wat niet aanvaardbaar is op het vlak van preventie,
eliminatie of reductie van een geïdentificeerd gevaar;
d) het vaststellen en ten uitvoer leggen van efficiënte bewakingsprocedures op de kritische controlepunten;
e) het vaststellen van corrigerende maatregelen wanneer uit de
bewaking zou blĳken dat een kritisch controlepunt niet
volledig onder controle is;
f) het vaststellen van procedures om na te gaan of de onder a)
tot en met e) genoemde maatregelen naar behoren functioneren. Deze procedures worden met enige regelmaat toegepast;
g) het zorgen voor de opstelling van documenten en registers
die aangepast zĳn aan de aard en de omvang van de inrichting, teneinde aan te tonen dat de onder a) tot en met f)
omschreven maatregelen daadwerkelĳk worden toegepast
en officiële controles te vergemakkelĳken.
2.
In het kader van het in lid 1 bedoelde systeem kunnen
exploitanten van inrichtingen voor de productie van vlees

L 165/49

gebruikmaken van gidsen voor goede praktĳken die door de
bevoegde autoriteit zĳn beoordeeld.
Artikel 2
De exploitant doet de in artikel 10, lid 2, van Richtlĳn 64/
433/EEG bedoelde microbiologische controles uitvoeren overeenkomstig de in de bĳlage vastgelegde procedure.
De monsters worden genomen op de plaatsen waar het risico
van microbiologische besmetting het grootst is.
Andere procedures dan de in de bĳlage beschreven procedure
mogen worden gebruikt wanneer tot tevredenheid van de
bevoegde autoriteiten is aangetoond dat die procedures ten
minste gelĳkwaardig zĳn aan de in de bĳlage vastgelegde
procedure.
Artikel 3
De lidstaten zorgen ervoor dat inrichtingen voor de productie
van vlees de in deze beschikking vervatte voorschriften twaalf
maanden na de vaststelling ervan invoeren. Voor kleine inrichtingen voor de productie van vlees mogen de lidstaten echter
een periode van maximaal 24 maanden hanteren, mits zĳ de
Commissie van tevoren in kennis stellen van de voorwaarden
waaronder zĳ van plan zĳn deze uitzondering toe te passen.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 8 juni 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
1. BACTERIOLOGISCHE BEMONSTERING VAN KARKASSEN (RUNDEREN, VARKENS, SCHAPEN, GEITEN
EN PAARDEN) IN SLACHTHUIZEN
Deze handleiding beschrĳft het bacteriologisch onderzoek van het oppervlak van karkassen. Dit omvat de bemonstering,
de verwerking van de monsters en de presentatie van de resultaten.
BEMONSTERINGSMETHODE
Voor de destructieve methode moeten na het uitslachten maar vóór het koelen vier weefselmonsters, overeenkomend
met in totaal 20 cm2, van het karkas worden genomen. Het weefsel kan worden verkregen met behulp van een steriele
kurkboor (2,5 cm) of door met een steriel instrument een plak van 5 cm2 en een maximale dikte van 5 mm van het
karkas af te snĳden. De monsters worden in het slachthuis aseptisch overgebracht in een monsterrecipiënt of een plastic
dilutiezak, naar het laboratorium gebracht en gehomogeniseerd (met een Stomacher of een Blender).
Indien een niet-destructieve methode wordt gebruikt moeten de swabs vóór de bemonstering worden bevochtigd. Als
steriele kweekvloeistof voor het bevochtigen van de swabs moet 0,1 % pepton + 0,85 % NaCl-oplossing worden gebruikt.
Het per bemonsteringsplaats te bemonsteren gebied moet minimaal 100 cm2 zĳn. De swab moet ten minste 5 seconden
in de vloeistof worden bevochtigd en wordt vervolgens ten minste 20 seconden eerst verticaal, dan horizontaal en ten
slotte diagonaal over het hele met een sjabloon aangegeven vleesoppervlak gestreken. Daarbĳ moet de swab zo hard
mogelĳk tegen het vlees worden gedrukt. Om vergelĳkbare resultaten te verkrĳgen tussen verschillende monsters,
karkassen en bemonsteringsdagen moet de bemonstering steeds zorgvuldig en op dezelfde wĳze worden uitgevoerd.
BEMONSTERINGSPLAATSEN VOOR HET TESTEN VAN KARKASSEN
(zie figuren)

cattle carcasse = karkas rund, rump = romp, flank = flank, brisket =brisket, neck = nek, figure = figuur
pig carcasse = karkas varken, ham = ham, back = rug, belly = buik, jowl = kaak, figure = figuur
De volgende plaatsen zĳn doorgaans geschikt voor de procesbeheersing:
Rund: nek, brisket, flank en romp (figuur 1)
Schaap, geit: flank, borstkas lateraal, brisket en borst
Varken: rug, kaak (of wang), achterpoot mediaal (ham) en buik (figuur 2)
Paard: flank, brisket, rug en romp.
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Na overleg met de officiële dierenarts mogen echter ook andere plaatsen worden gekozen, wanneer aangetoond is dat
andere plaatsen als gevolg van de slachttechniek in een bepaald bedrĳf waarschĳnlĳk sterker verontreinigd zullen zĳn. In
dat geval kunnen de plaatsen worden bemonsterd die sterker verontreinigd zĳn gebleken.
BEMONSTERINGSPROCEDURE EN AANTAL TE NEMEN MONSTERS
Elke week dienen op één dag tussen vĳf en tien karkassen te worden bemonsterd. De frequentie kan worden teruggebracht
tot eenmaal per twee weken als de resultaten gedurende zes weken achter elkaar bevredigend zĳn. Elke week moet op een
andere dag bemonsterd worden, zodat elke dag van de week aan bod komt. De frequentie voor het testen van de
karkassen in bedrĳven met een geringe capaciteit zoals gedefinieerd in artikel 4 van Richtlĳn 64/433/EEG en voor
inrichtingen die niet voltĳds in bedrĳf zĳn, dient te worden vastgesteld door de officiële dierenarts al naar diens oordeel
over de hygiënestandaarden bĳ het slachten in elk bedrĳf.
Halverwege de slachtdag en voordat met koelen wordt begonnen, dient van vier plaatsen van elk karkas een monster te
worden genomen. Van elk monster moeten de identificatie van het karkas en de datum en tĳd van bemonstering worden
geregistreerd. De monsters van de verschillende bemonsteringsplaatsen (d.w.z. romp, flank, brisket en nek) van het geteste
karkas worden voor het onderzoek gepoold. Indien onaanvaardbare resultaten worden verkregen en corrigerende
maatregelen niet tot een betere hygiëne leiden, mogen de verdere monsters niet worden gepoold totdat de problemen bĳ
het uitslachten zĳn verholpen.
MICROBIOLOGISCHE METHODE VOOR HET ONDERZOEKEN VAN DE MONSTERS
De via de destructieve methode genomen monsters dan wel de met de niet-destructieve methode genomen swabs worden
bĳ 4 °C bewaard totdat zĳ onderzocht worden. De monsters moeten ten minste twee minuten in een plastic dilutiezak
worden gehomogeniseerd in 100 ml dilutievloeistof (0,1 % gebufferd peptonwater, 0,9 % natriumchlorideoplossing) met
ongeveer 250 cycli van een Stomacher of gehomogeniseerd met een Blender. Swabmonsters kunnen ook krachtig in de
dilutievloeistof worden geschud. De monsters moeten binnen 24 uur na de bemonstering worden onderzocht.
De verdunning voor het uitplaten dient te gebeuren in decimale stappen in 0,1 % pepton + 0,85 % NaCl. De swabsuspensie en de gehomogeniseerde vleessuspensie in de Stomacherzak tellen niet als verdunning en hier moet rekening mee
worden gehouden bĳ de berekening van de decimale verdunning.
Bepaald moeten worden het totaal kiemgetal en Enterobacteriaceae. Na goedkeuring door de bevoegde autoriteit en
vaststelling van geschikte criteria mag echter in plaats van Enterobacteriaceae ook E. coli geteld worden.
Afgezien van de beschreven methode mogen ook ISO-methoden gevolgd worden om de monsters te onderzoeken.
Andere kwantitatieve analysemethoden voor de bovengenoemde bacteriën mogen worden gebruikt als zĳ door het CEN of
een erkende wetenschappelĳke instantie zĳn erkend, na goedkeuring door de bevoegde autoriteit.
REGISTRATIE
Alle testresultaten moeten worden geregistreerd als kolonievormende eenheden (kve)/cm2 vleesoppervlak. Om de resultaten te kunnen evalueren moeten de gegevens op procesbeheersingskaarten of in fabelvorm worden weergegeven, waarbĳ
ten minste de laatste 13 wekelĳkse testresultaten op volgorde worden aangegeven. Vermeld moeten worden aard,
oorsprong en identificatie van het monster, datum en tĳd van monsterneming, naam van de bemonsteraar, naam en adres
van het laboratorium dat het monster heeft onderzocht, datum van onderzoek van de monsters in het laboratorium en
gegevens over de gebruikte methode, met inbegrip van de inoculatie van de verschillende agars, de incubatietemperatuur
en -tĳd en de resultaten in kve per plaat op basis waarvan het resultaat als kve/cm2 vleesoppervlak is berekend.
De registratieformulieren moeten door een bevoegde laboratoriummedewerker worden ondertekend.
De documenten moeten ten minste 18 maanden in de inrichting bewaard worden en op verzoek aan de officiële
dierenarts worden getoond.
TOEPASSING VAN MICROBIOLOGISCHE CRITERIA OP TESTRESULTATEN VAN EXCISIEMONSTERS (tabel 1)
De dagelĳkse gemiddelde log-waarden moeten worden ingedeeld in een van de drie procesbeheersingscategorieën
aanvaardbaar, marginaal, onaanvaardbaar. M en m geven de bovengrenzen voor de categorieën marginaal en aanvaardbaar aan voor monsters die volgens de destructieve methode zĳn genomen.
Om tot standaardisatie te komen en de verkrĳging van valide basisgegevens te vergemakkelĳken is het essentieel dat de
betrouwbaarst mogelĳke methode gebruikt wordt. Daarbĳ mag niet worden vergeten dat bemonstering met swabs slechts
een gedeelte (vaak 20 % of nog minder) van de totale flora op het vleesoppervlak afneemt. Hiermee wordt dus niet meer
dan een indicatie van de oppervlaktehygiëne verkregen.
Indien andere methoden dan de destructieve methode worden gebruikt, moeten de microbiologische prestatiecriteria voor
elke gebruikte methode afzonderlĳk in relatie tot de destructieve methode worden vastgesteld en door de bevoegde
autoriteit worden goedgekeurd.
VERIFICATIECRITERIA
De testresultaten moeten worden ingedeeld al naar de toepasselĳke microbiologische criteria, in dezelfde volgorde als de
monsters worden genomen. Telkens wanneer een nieuw testresultaat wordt verkregen, worden de verificatiecriteria
nogmaals toegepast teneinde de status van de procesbeheersing ten aanzien van de fecale verontreiniging en de hygiëne te
beoordelen. In geval van een onaanvaardbare uitslag of onbevredigende trends naar marginale uitslagen moeten maatregelen worden genomen om de procesbeheersing opnieuw te bezien, zo mogelĳk de oorzaak te achterhalen en herhaling te
voorkomen.
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FEEDBACK
De testresultaten moeten zo snel mogelĳk aan het verantwoordelĳke personeel worden gemeld. Dit is bedoeld om de
hygiëne bĳ het slachten op peil te houden en te verbeteren. Oorzaken van slechte resultaten kunnen worden opgespoord
door overleg met het slachthuispersoneel als de volgende factoren een rol kunnen spelen: 1. slechte werkprocedures,
2. geen of ontoereikende scholing en/of instructies, 3. gebruik van ongeschikte reinigings- en/of ontsmettingsmaterialen
en -middelen, 4. ontoereikend onderhoud van de reinigingsapparatuur en 5. onvoldoende toezicht.
Tabel 1:
Dagelĳkse gemiddelde log-waarden voor marginale en onaanvaardbare resultaten voor de bacteriële prestatiecriteria voor
runderen, varkens, schapen, geiten en paarden in kve/cm2 voor volgens de destructieve methode genomen monsters
Aanvaardbaar

Marginaal
(> m maar ≤ M)

Onaanvaardbaar
(> M)
Runderen/varkens/
schapen/geiten/paarden

Runderen/schapen/
geiten/paarden

Varkens

Runderen/varkens/schapen/geiten/paarden

Totaal kiemgetal (TVC)

< 3,5 log

< 4,0 log

3,5 log (varkens: 4,0 log)
– 5,0 log

> 5,0 log

Enterobacteriaceae

< 1,5 log

< 2,0 log

1,5 log (varkens: 2,0 log)
– 2,5 log (varkens: 3,0 log)

> 2,5 log
(varkens: > 3,0 log)

2. BACTERIOLOGISCHE BEMONSTERING VOOR CONTROLE VAN DE REINIGING EN ONTSMETTING IN
SLACHTHUIZEN EN UITSNĲDERĲEN
De beschreven bacteriologische bemonstering moet gebeuren volgens „sanitation standard operating procedures” (SSOP's)
waarin de preoperationele hygiënecontroles zĳn aangegeven die moeten worden verricht op gebieden die rechtstreekse
gevolgen hebben voor de producthygiëne.
BEMONSTERINGSMETHODE
Deze handleiding beschrĳft de afdrukplaatmethode en de swabtechniek. Deze methoden worden alleen toegepast voor het
testen van droge, vlakke, voldoende grote, gladde oppervlakken die gereinigd en ontsmet zĳn.
De methoden moeten altĳd worden toegepast voordat de productie gestart wordt — nooit tĳdens de productie. Als er vuil
zichtbaar is, moet de reiniging zonder verder microbiologisch onderzoek als onaanvaardbaar beoordeeld worden.
Deze methode is niet geschikt voor het bemonsteren van vlees of vleesproducten.
Methoden die gelĳkwaardige garanties bieden, mogen na goedkeuring van de bevoegde autoriteit worden gebruikt.
AGAR-AFDRUKPLAATMETHODE
Voor de agar-afdrukplaatmethode worden kleine plastic schaaltjes met deksel (binnendiameter 5,0 cm), gevuld met plate
count agar (volgens ISO, meest recente versie) en schaaltjes gevuld met violet red bile glucose agar (VRBG agar volgens
ISO, meest recente versie) tegen elke bemonsteringsplaats gedrukt en vervolgens geïncubeerd. Het contactoppervlak van
elke plaat is 20 cm2.
De agar is na bereiding ongeveer drie maanden houdbaar indien bĳ 2-4 °C in gesloten flessen bewaard. De benodigde agar
wordt kort voor de bereiding van de platen op 100 °C gesmolten en vervolgens tot 46-48 °C gekoeld. De platen worden
in een laminar-flow-kast geplaatst en worden met agar gevuld tot een convex oppervlak is verkregen. De bereide platen
moeten voor gebruik worden gedroogd door ze ondersteboven een nacht bĳ 37 °C te incuberen. Dit is ook een nuttige
controle op eventuele contaminatie tĳdens de bereiding; platen met zichtbare kolonies moeten worden weggedaan.
Bewaard in gesloten plasticzakken bĳ 2-4 °C zĳn de platen een week houdbaar.
SWABTECHNIEK
De monsters moeten worden genomen met wattenstaafjes (swabs) die zĳn bevochtigd met 1 ml 0,1 % NaCl-peptonoplossing (8,5 g NaCl, 1 g tryptoncaseïne-peton, 0,1 % agar en 1 000 ml gedestilleerd water) van een oppervlak van bĳ
voorkeur 20 cm2 dat met een steriele sjabloon is afgebakend. Als de bemonstering plaatsvindt na reiniging en ontsmetting wordt aan de bevochtigingsoplossing voor de swabs 30 g/l Tween 80 en 3 g/l lecithine (of andere producten met
een vergelĳkbare werking) toegevoegd. Voor natte oppervlakken kunnen droge swabs eventueel voldoende zĳn.
De swabs moeten met een steriel pincet vastgehouden worden en tienmaal van boven naar beneden over het te
bemonsteren oppervlak gestreken worden, waarbĳ zĳ stevig tegen het oppervlak worden gedrukt. Zĳ worden opgeborgen
in een flacon met 40 ml gebufferd pepton met 0,1 % agar-fysiologische zoutoplossing. De swabmonsters moeten bĳ 4 °C
worden bewaard totdat zĳ worden verwerkt. De flacon moet krachtig worden geschud alvorens verdunning plaatsvindt in
decimale stappen in 40 ml 0,1 % NaCl-peptonoplossing, waarna microbiologisch onderzoek plaatsvindt (bv. uitplaten).
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FREQUENTIE
Er moeten altĳd minimaal tien monsters of in een groot productiegebied tot 30 monsters worden genomen binnen een
periode van twee weken. Van grote objecten dienen drie monsters te worden genomen. Als de resultaten gedurende
bepaalde tĳd goed zĳn, kan de bemonsteringsfrequentie na toestemming van de officiële dierenarts worden verlaagd. De
meeste aandacht moet uitgaan naar plaatsen die bedoeld zĳn om met het product in aanraking te komen of daarmee in
aanraking kunnen komen. Ongeveer tweederde van het totale aantal monsters moet worden genomen van oppervlakken
die met levensmiddelen in aanraking komen.
Om te bereiken dat in een periode van een maand alle oppervlakken worden getest, moet er een schema opgesteld
worden waarop staat aangegeven welke oppervlakken op welke dagen bemonsterd moeten worden. De resultaten moeten
geregistreerd worden en er moeten regelmatig staafdiagrammen worden opgesteld om de ontwikkelingen in de tĳd te
laten zien.
VERVOER
De gebruikte afdrukplaten hoeven tĳdens het vervoer en vóór het incuberen niet te worden gekoeld.
Swabmonsters moeten bĳ 4 °C worden bewaard totdat zĳ worden verwerkt.
BACTERIOLOGISCHE PROCEDURES
Behalve de hier beschreven methode mogen ook ISO-methoden worden gebruikt.
De bacterietellingen moeten worden geregistreerd al naar het aantal organismen per cm2 oppervlak. Geïnoculeerde plate
count agarplaten en agarafdrukplaten moeten 24 uur bĳ 37 °C ± 1 °C onder aërobe condities worden geïncubeerd ter
bepaling van het totaal kiemgetal (TVC). Hiermee moet binnen twee uur na bemonstering worden begonnen. Het aantal
bacteriekolonies wordt geteld en geregistreerd.
Voor een kwantitatieve schatting van Enterobacteriaceae moet VRBG-agar worden gebruikt. De geïnoculeerde platen en
agarafdrukplaten moeten binnen twee uur na de bemonstering onder aërobe condities worden geïncubeerd. Na 24 uur
incuberen bĳ 37 °C ± 1 °C worden de platen onderzocht op groei van Enterobacteriaceae.
Het totaal kiemgetal dient te worden bepaald. Bemonstering ter bepaling van Enterobacteriaceae is vrĳwillig, tenzĳ de
officiële dierenarts hierom vraagt.
BEMONSTERINGSPLAATSEN
Voorbeelden van te bemonsteren plaatsen zĳn: messterilisatoren, messen (overgang tussen lemmet en heft), holle messen,
elastrators, broeibakken, anusboren, krabtafels (varkens), zaagbladen en cutters, afhuidmachines, andere toiletteerapparaten, kettingen, spreiders en transportbakken, transportbanden, voorschoten, snĳtafels, klapdeuren als voorbĳkomende
karkassen daarmee in aanraking komen, deksels, delen van de lĳn die vaak met karkassen in aanraking komen,
hogergelegen structuren waar vocht vanaf kan druppelen, enz.
BEREKENING VAN DE RESULTATEN
Voor de agarafdrukplaten en de tellingen van TVC en Enterobacteriaceae in de swabtests moeten de resultaten op een
registratieformulier worden ingevuld. Voor de controle op de procesbeheersing bĳ de reiniging en ontsmetting worden
voor TVC en Enterobacteriaceae slechts twee categorieën onderscheiden: aanvaardbaar en onaanvaardbaar. De aanvaardbaarheidsintervallen voor het kiemgetal op een agarafdrukplaat en voor TVC of Enterobacteriaceae als resultaat van
swabtests zĳn in tabel 2 aangegeven.
Tabel 2:
Gemiddelde waarden voor het aantal kolonies bĳ het testen van oppervlakken
Aanvaardbaar

Onaanvaardbaar

Totaal kiemgetal (TVC)

0-0/cm2

> 10/cm2

Enterobacteriaceae

0-1/cm2

> 1/cm2

FEEDBACK
De testresultaten moeten zo snel mogelĳk aan het verantwoordelĳke personeel worden gemeld. Zĳ zĳn bestemd om de
reiniging en ontsmetting op peil te houden en te verbeteren. Oorzaken van slechte resultaten moeten worden opgespoord
door overleg met het reinigingspersoneel. Hierbĳ kunnen de volgende factoren een rol spelen: 1. geen of ontoereikende
scholing en/of instructies, 2. gebruik van ongeschikte reinigings- en/of ontsmettingsmaterialen en -middelen, 3. ontoereikend onderhoud van de reinigingsapparatuur en 4. onvoldoende toezicht.
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BESLUIT Nr. 1/2001 VAN DE GEMENGDE COMMISSIE EG/EVA „GEMEENSCHAPPELĲK
DOUANEVERVOER”
van 7 juni 2001
tot wĳziging van de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelĳke regeling
inzake douanevervoer
(2001/472/EG)
DE GEMENGDE COMMISSIE,

(7)

Gelet op de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een
gemeenschappelĳke regeling inzake douanevervoer (1), met
name op artikel 15, lid 3, onder a),

Door de automatisering zullen ook de termĳnen waarbinnen
nasporingsprocedures
worden
ingeleid
aanzienlĳk kunnen worden verkort.

(8)

De toegang tot de elektronische gegevens betreffende het
douanevervoer wordt vereenvoudigd indien het „Movement Reference Number” (MRN) in de vorm van een
streepjescode op het geleidedocument douanevervoer
wordt gedrukt, zodat de procedure sneller en efficiënter
wordt,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Het wettelĳk kader voor het geautomatiseerde systeem
voor douanevervoer moet verder worden ontwikkeld en
aangevuld, en zo nodig bĳgewerkt, om ervoor te zorgen
dat een volledig geautomatiseerd systeem tot stand
wordt gebracht waarvan de werking betrouwbaar en
homogeen is.
Door de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde
autoriteiten van de kantoren van vertrek en doorgang
met behulp van de informatietechnologie en computernetwerken zal het douanevervoer beter gecontroleerd
kunnen worden, terwĳl de vervoerders niet langer bĳ elk
kantoor van doorgang een kennisgeving van doorgang
behoeven aan te bieden.
Voor het toezicht op het gebruik van de doorlopende
zekerheid en de ontheffing van zekerheidstelling moet
een raming worden gemaakt van het bedrag aan rechten
en andere heffingen die in verband met het betrokken
douanevervoer verschuldigd kunnen worden, wanneer
de gegevens voor de berekening van dit bedrag
ontbreken. De bevoegde autoriteiten kunnen evenwel
een afwĳkend bedrag vaststellen op basis van andere
informatie waarover zĳ beschikken.
Wanneer de gegevens betreffende de zekerheidstelling
zĳn ingevoerd in het geautomatiseerde systeem voor
douanevervoer behoeven geen papieren documenten bĳ
het kantoor van vertrek te worden aangeboden.

(5)

Ten behoeve van het geautomatiseerde toezicht op de
zekerheidstelling per aangifte door middel van bewĳzen
van zekerheidstelling moet het verplicht worden gesteld
dat de borg het kantoor van zekerheidstelling alle
vereiste gegevens inzake afgegeven bewĳzen van zekerheidstelling verstrekt.

(6)

Om de voordelen van het geautomatiseerde systeem
voor douanevervoer zoveel mogelĳk ten goede te doen
komen aan zowel de bevoegde autoriteiten als het
bedrĳfsleven, is het wenselĳk dat ook toegelaten geadresseerden verplicht worden met behulp van gegevensverwerkingstechnieken met het kantoor van bestemming
informatie uit te wisselen.

(1) PB L 226 van 13.8.1987, blz. 2.

BESLUIT:

Artikel 1
Aanhangsel I wordt gewĳzigd overeenkomstig bĳlage A bĳ dit
besluit.
Artikel 2
Aanhangsel III wordt gewĳzigd overeenkomstig bĳlage B bĳ dit
besluit.
Artikel 3
1.
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt
aangenomen.
2.

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 juli 2001.

3.
Vergunningen waarbĳ de status van toegelaten geadresseerde wordt toegekend, moeten op een door de bevoegde
autoriteiten te bepalen datum, doch uiterlĳk op 31 maart
2004, in overeenstemming zĳn met artikel 74 bis van
aanhangsel I.
Vóór 1 januari 2001 evalueert de Gemengde Commissie de
toepassing van artikel 74 bis, in samenhang met aanhangsel I,
titel II, hoofdstuk VII. Deze evaluatie wordt verricht op basis
van een verslag dat door de Commissie met behulp van
bĳdragen van de landen wordt opgesteld. De Gemengde
Commissie kan op basis van dit verslag besluiten of en onder
welke voorwaarden uitstel van de in de voorafgaande alinea
voorziene datum noodzakelĳk is.
Gedaan te Senohraby, 7 juni 2001.
Voor de Gemengde Commissie
De voorzitter
Vendulka HOLÁ
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BĲLAGE A
Aanhangsel I wordt als volgt gewĳzigd:
1. Aan artikel 13, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Wanneer het kantoor van zekerheidstelling en het kantoor van vertrek met behulp van informatietechnologie en
computernetwerken gegevens over de zekerheidstelling uitwisselen, wordt het origineel van de akte van borgtocht
door het kantoor van zekerheidstelling ingehouden en wordt bĳ het kantoor van vertrek geen papieren exemplaar
van deze akte aangeboden.”.
2. Aan artikel 14 wordt het volgende lid toegevoegd:
„3 bis.
Wanneer het kantoor van zekerheidstelling en het kantoor van vertrek met behulp van informatietechnologie en computernetwerken informatie over de zekerheidstelling uitwisselen, verstrekt de borg het kantoor van
vertrek alle nodige gegevens over de door hem afgegeven bewĳzen van zekerheidstelling op de door de bevoegde
autoriteiten vastgestelde wĳze.”.
3. Artikel 32, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
De vervoerder geeft bĳ elk kantoor van doorgang een kennisgeving van doorgang af die is opgesteld op een
formulier dat overeenstemt met het model in aanhangsel III, welke kennisgeving door dit kantoor wordt ingehouden.
Wanneer het kantoor van zekerheidstelling en het kantoor van doorgang de informatie over het douanevervoer met
behulp van informatietechnologie en computernetwerken uitwisselen, wordt geen kennisgeving van doorgang overgelegd.”.
4. Aan artikel 39 wordt het volgende lid toegevoegd:
„1bis.
Wanneer het bepaalde in titel II, hoofdstuk VII, van toepassing is en de bevoegde autoriteiten van het land
van vertrek het bericht van aankomst (Arrival Advice) niet hebben ontvangen binnen de termĳn waarin de goederen
bĳ het kantoor van bestemming moesten worden aangeboden, delen deze autoriteiten dit mede aan de aangever met
het verzoek het bewĳs te leveren dat de regeling is beëindigd.”.
5. Aan artikel 40, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Wanneer het bepaalde in titel II, hoofdstuk VII, van toepassing is, leiden de bevoegde autoriteiten onmiddellĳk de
nasporingsprocedure in wanneer zĳ het bericht van aankomst (Arrival Advice) niet hebben ontvangen binnen de
termĳn waarin de goederen bĳ het kantoor van bestemming moesten worden aangeboden of wanneer zĳ het bericht
„resultaten van de controle” (Control Results) niet binnen zes dagen na ontvangst van het bericht van aankomst
(Arrival Advice) hebben ontvangen.”.
6. Het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Zekerheidstelling
Artikel 44 bis
Wanneer het kantoor van zekerheidstelling en het kantoor van vertrek in verschillende landen zĳn gelegen, hebben
de berichten over de zekerheidstelling de structuur en bevatten zĳ de bĳzonderheden die de overeenkomstsluitende
partĳen zĳn overeengekomen.”.
7. Artikel 45 wordt vervangen door:
„Anticipated Arrival Record en Anticipated Transit Record
Artikel 45
Bĳ de vrĳgave van de goederen zendt het kantoor van vertrek de gegevens over het gemeenschappelĳk douanevervoer
aan het opgegeven kantoor van bestemming met behulp van het voorafgaand bericht van aankomst (Anticipated
Arrival Record) en aan de opgegeven kantoren van doorgang met behulp van de voorafgaande kennisgeving van
doorgang (Anticipated Transit Record). Deze berichten zĳn gebaseerd op de gegevens van de, eventueel gewĳzigde en
aangevulde, aangifte voor douanevervoer. Deze berichten hebben de structuur en bevatten de bĳzonderheden die de
overeenkomstsluitende partĳen met elkaar zĳn overeengekomen.”.
8. Het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Kennisgeving van grensoverschrĳding
Artikel 45 bis
Het kantoor van doorgang registreert de doorgang aan de hand van de voorafgaande kennisgeving van doorgang
(Anticipated Transit Record) die van het kantoor van vertrek is ontvangen. De goederen worden aan de hand van
deze kennisgeving gecontroleerd. De doorgang wordt met behulp van de kennisgeving van grensoverschrĳding
(Notification Crossing Frontier) aan het kantoor van vertrek medegedeeld. Deze kennisgeving heeft de structuur en
bevat de bĳzonderheden die de overeenkomstsluitende partĳen zĳn overeengekomen.”.
9. Aan artikel 56, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Voor de toepassing van de eerste alinea wordt een berekening gemaakt van het bedrag van de schuld die voor elk
douanevervoer is ontstaan. Wanneer de nodige gegevens niet beschikbaar zĳn, wordt dit bedrag geacht 7 000 EUR te
zĳn, tenzĳ andere gegevens waarover de bevoegde autoriteiten beschikken, in een ander bedrag resulteren.”.
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10. Aan artikel 60, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Wanneer het kantoor van zekerheidstelling en het kantoor van doorgang de informatie over de zekerheidstelling met
behulp van informatietechnologie en computernetwerken uitwisselen, wordt bĳ het kantoor van doorgang geen
certificaat aangeboden.”.
11. Artikel 74, lid 1, onder b), wordt vervangen door:
„b) het kantoor van bestemming onmiddellĳk de bĳ de goederen behorende exemplaren 4 en 5 van de aangifte voor
douanevervoer toezenden, onder opgave, tenzĳ deze gegevens met behulp van een gegevensverwerkingstechniek
worden doorgegeven, van de datum van aankomst en de staat van de eventueel aangebrachte verzegelingen.”.
12. Het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Toegelaten geadresseerden bĳ toepassing van titel II, hoofdstuk VII
Artikel 74 bis
1.
Wanneer het kantoor van bestemming het bepaalde in titel II, hoofdstuk VII, toepast, kan aan personen de
status van toegelaten geadresseerde worden toegekend indien zĳ voor de uitwisseling van informatie met de bevoegde
autoriteiten een gegevensverwerkingstechniek gebruiken en voldoen aan de voorwaarden van artikel 49.
2.
De toegelaten geadresseerde stelt het kantoor van bestemming vóór de lossing in kennis van de aankomst van
de goederen.
3.
In de vergunning wordt met name aangegeven hoe en wanneer de toegelaten geadresseerde, ten behoeve van de
overeenkomstige toepassing van artikel 47, van het kantoor van bestemming de gegevens van het voorafgaand
bericht van aankomst (Anticipated Arrival Record) ontvangt.”.
13. In bĳlage IV, punt 3, wordt de tekst van het tweede streepje vervangen door:
„— tenzĳ de uitwisseling van gegevens betreffende de zekerheidstelling tussen het kantoor van zekerheidstelling en
het kantoor van vertrek met behulp van informatietechnologie en computernetwerken geschied, mag deze
zekerheidstelling per aangifte enkel worden gebruikt bĳ het kantoor van vertrek dat in het document van de
zekerheidstelling is vermeld;”.
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BĲLAGE B
Aanhangsel III wordt als volgt gewĳzigd:
1. In bĳlage A9, vak 52, wordt onder „overige gegevens” voor code 2 het volgende ingevoegd:
„— verwĳzing naar de zekerheidstelling,
— kantoor van zekerheidstelling.”.
2. In bĳlage D1, titel II, punt B, wordt in de gegevensgroep „VERWĲZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING” onder het kenmerk
„GRN”, aan het einde van de toelichting, het volgende toegevoegd:
„Het door het kantoor van zekerheidstelling aan elke zekerheid toe te kennen „Guarantee Reference Number” (GRN) is
als volgt samengesteld:
Veld

Inhoud

Soort veld

Voorbeeld

1

Twee laatste cĳfers van het jaar waarin de zekerheid werd
aanvaard (YY)

Numeriek 2

97

2

Land waar de zekerdheid werd gesteld (tweeletterige
landencode van de ISO)

Alfabetisch 2

IT

3

Unieke code voor de aanvaarding door het kantoor van
zekerheid per jaar en land

Alfanumeriek 12

1234AB788966

4

Controlegetal

Numeriek 1

8

5

Code voor de zekerheidstelling per aangifte door middel
van bewĳzen van zekerheidstelling (1 letter + 6 cĳfers) of
nul voor andere soorten zekerheid

Alfanumeriek 7

A001017

Velden 1 en 2: zie uitleg hierboven.
In veld 3 moet door het kantoor van zekerheidstelling een unieke code per jaar en land voor de aanvaarding van de
zekerheid door het kantoor van zekerheidstelling worden vermeld. Nationale administraties die het nationale douanekantoornummer van het kantoor van zekerheidstelling in de GRN willen opnemen, kunnen hiervoor de eerste zes
posities gebruiken.
In veld 4 moet een cĳfer worden ingevuld waarmee de velden 1, 2 en 3 van het GRN gecontroleerd kunnen worden.
Met behulp van dit veld kunnen fouten bĳ het invoeren van de vier eerste velden van het GRN worden ontdekt.

3.

4.

5.

6.

7.

Veld 5 wordt slechts gebruikt voor GRN's die betrekking hebben op de in het geautomatiseerde systeem voor
douanevervoer geregistreerde zekerheidstellingen per aangifte door middel van bewĳzen van zekerheidstelling. In dat
geval moet de code van het bewĳs in dit veld worden ingevuld.”.
In bĳlage D1, titel II, punt B, wordt de verklarende tekst van de gegevensgroep „VERWĲZING NAAR DE ZEKERHEID”
vervangen door:
„Nummer: 99
De gegevensgroep wordt gebruikt indien het kenmerk „Soort zekerheid” de code „0”, „1”, „2”, „4” of „9” bevat.”.
In bĳlage D1, titel II, punt B, wordt de verklarende tekst van het gegevenskenmerk „GRN” vervangen door:
„Type/lengte: an24
Het kenmerk wordt gebruikt om het „Guarantee Reference Number” (GRN) in te voeren indien het kenmerk „Type
zekerheidstelling” de code „0”, „1”, „2”, „4” of „9” bevat. In dit gval kan het kenmerk „Andere referentie zekerheidstelling” niet worden gebruikt.”.
In bĳlage D1, titel II, punt B, wordt de verklarende tekst van het gegevenskenmerk „Andere referentie zekerheidstelling”
vervangen door:
„Type/lengte: an35
Dit kenmerk wordt gebruikt indien het kenmerk „Type zekerheidstelling” andere codes dan „0”, „1”, „2”, „4” of „9”
bevat. In dit geval kan het kenmerk „GRN” niet worden gebruikt.”.
In bĳlage D1, titel II, punt B, onder de gegevensgroep „VERWĲZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING” wordt de
verklarende tekst onder het kenmerk „Toegangscode” vervangen door:
„Type/lengte: an4
Dit kenmerk wordt gebruikt wanneer het kenmerk „GRN” wordt gebruikt. In alle andere gevallen is dit kenmerk
facultatief voor de landen. Afhankelĳk van de soort zekerheidstelling wordt het door het kantoor van zekerheidstelling,
de borg of de aangever toegekend om een specifieke zekerheid aan te geven.”.
In bĳlage D4, punt A, onder 1, wordt de volgende laatste zin toegevoegd:
„Het „MRN” wordt ook in de vorm van een streepjescode gedrukt, waarbĳ de standaard „code 128”, tekenset „B”, wordt
gebruikt.”.
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EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 54/2001
van 18 mei 2001
tot wĳziging van bĳlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bĳ de EER-overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals aangepast bĳ het Protocol
tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de overeenkomst” genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳlage I bĳ de overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 42/2001 van het Gemengd Comité van
de EER (1).

(2)

In Besluit nr. 1/95 van de EER-Raad (2) werd bepaald dat Liechtenstein de bepalingen van bĳlage I,
hoofdstuk I, van de overeenkomst op 1 januari 2000 ten uitvoer legt met dien verstande dat het
Gemengd Comité van de EER in de loop van het jaar 1999 een nieuw onderzoek naar de situatie
instelt.

(3)

Uit dit nieuwe onderzoek is gebleken dat de specifieke omstandigheden in Liechtenstein op grond
waarvan de overgangsperiode werd toegekend, niet zĳn veranderd en in de afzienbare toekomst
waarschĳnlĳk niet zullen veranderen.

(4)

Het is derhalve wenselĳk de overgangsperiode tot en met 31 december 2001 te verlengen in
afwachting van een tegen die datum in te voeren vaste regeling,

BESLUIT:

Artikel 1
De tekst van de eerste alinea van de titel „SECTORIËLE AANPASSINGEN” van bĳlage I bĳ de overeenkomst
wordt vervangen door:
„Liechtenstein wordt tot en met 31 december 2001 vrĳgesteld van de bepalingen van hoofdstuk I
(Veterinaire aangelegenheden). Het Gemengd Comité van de EER stelt in de loop van 2001, met het oog
op de invoering van een vaste regeling, een nieuw onderzoek naar de situatie in.”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 19 mei 2001, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER (*) hebben plaatsgevonden.
Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2000.
(1) PB L 158 van 14.6.2001.
(2) PB L 86 van 20.4.1995, blz. 58.
(*) Geen grondwettelĳke vereisten aangegeven.
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Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 18 mei 2001.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
P. WESTERLUND
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 55/2001
van 18 mei 2001
tot wĳziging van bĳlage VII (Onderlinge erkenning van beroepskwalificaties) bĳ de
EER-overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals aangepast bĳ het Protocol
tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de overeenkomst” genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳlage VII bĳ de overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 89/2000 van het Gemengd Comité van
de EER (1).

(2)

Noorwegen heeft op grond van aanpassing a), II, 1, in punt 1a van bĳlage VII bĳ de overeenkomst
(Richtlĳn 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van
erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlĳn 89/48/EEG (2)) voor de toepassing
van de overeenkomst verzocht om wĳzigingen van bĳlage C bĳ Richtlĳn 92/51/EEG.

(3)

Naar aanleiding van wĳzigingen in de onderwĳsstructuur voor het beroep van leraar technische en
professionele vakken, en de beroepen van groenvoorzieningstechnicus en tandtechnicus dient eerstgenoemd beroep in bĳlage C te worden toegevoegd en dienen de twee laatstgenoemde beroepen
eruit te worden geschrapt.

(4)

De werkgroep bedoeld in aanpassing a), II, 1, b), in punt 1a van bĳlage VII bĳ de overeenkomst
(Richtlĳn 92/51/EEG) heeft het door Noorwegen ingediende verzoek gunstig beoordeeld,

BESLUIT:

Artikel 1
In aanpassing b), b), in punt 1a (Richtlĳn 92/51/EEG van de Raad) van bĳlage VII bĳ de overeenkomst
wordt het gedeelte van de tekst beginnend met „In Noorwegen” en eindigend met „… de titel „Mester””
vervangen door:
„In Noorwegen
de opleiding voor:
— leraar technische en professionele vakken („yrkesfaglærer”)
overeenkomend met opleidingen met een totale duur van 18 tot 20 jaar, waarvan negen tot tien jaar
lager en lager secundair onderwĳs, ten minste drie tot vier jaar leerlingenopleiding — of twee jaar hoger
secundair beroepsonderwĳs en twee jaar leerlingenopleiding — uitmondend in een getuigschrift van
vakmanschap, beroepservaring als handwerksman van ten minste vier jaar, verdere theoretische vakstudies voor ten minste één jaar, en een eenjarig studieprogramma onderwĳstheorie en -praktĳk.”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 19 mei 2001, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER (*) hebben plaatsgevonden.
(1) PB L 7 van 11.1.2001, blz. 9.
(2) PB L 209 van 24.7.1992, blz. 25.
(*) Geen grondwettelĳke vereisten aangegeven.
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Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 18 mei 2001.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
P. WESTERLUND
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 56/2001
van 18 mei 2001
tot wĳziging van bĳlage XX (Milieu) bĳ de EER-overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals aangepast bĳ het Protocol
tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de overeenkomst” genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳlage XX bĳ de overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 8/2001 van het Gemengd Comité van
de EER (1).

(2)

Richtlĳn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (2)
dient in de overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1
In bĳlage XX bĳ de overeenkomst wordt na punt 32ca (Beschikking 94/774/EG van de Commissie) het
volgende punt ingevoegd:
„32d. 399 L 0031: Richtlĳn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van
afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1).”.
Artikel 2
De in het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend te maken teksten in
de Ĳslandse en de Noorse taal van Richtlĳn 1999/31/EG zĳn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 19 mei 2001, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER (*) hebben plaatsgevonden.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 18 mei 2001.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
P. WESTERLUND

(1) PB L 66 van 8.3.2001, blz. 50.
(2) PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
(*) Grondwettelĳke vereisten zĳn aangegeven.

21.6.2001

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 165/63

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 57/2001
van 18 mei 2001
tot wĳziging van bĳlage XXI (Statistiek) bĳ de EER-overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals aangepast bĳ het Protocol
tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de overeenkomst” genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳlage XXI bĳ de overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 53/2001 van het Gemengd Comité
van de EER (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 1916/2000 van de Commissie van 8 september 2000 houdende uitvoering van
Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten, wat de definitie en de indiening van gegevens over de loonstructuur betreft (2) dient in de
overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1
In bĳlage XXI bĳ de overeenkomst wordt na punt 18da (Verordening (EG) nr. 452/2000 van de Commissie)
het volgende punt ingevoegd:
„18db. 32000 r 1916: Verordening (EG) nr. 1916/2000 van de Commissie van 8 september 2000
houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten, wat de definitie en de indiening van gegevens over de
loonstructuur betreft (PB L 229 van 9.9.2000, blz. 3).
De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt
aangepast:
Voor Noorwegen:
a) is de variabele „1.5. Het bestaan van collectieve arbeidsovereenkomsten voor de meerderheid
van de werknemers in de waarnemingseenheid” facultatief;
b) omvat de variabele „3.1.2. Speciale betalingen voor werk in ploegendienst” betalingen voor
werk in ploegendienst en andere onregelmatige betalingen, en
c) omvat de variabele „3.5. Jaarlĳkse dagen afwezigheid” alleen het aantal verlofdagen en niet de
afwezigheid wegens ziekte of voor beroepsopleiding.”.
Artikel 2
De in het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend te maken teksten in
de Ĳslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 1916/2000 zĳn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 19 mei 2001, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER (*) hebben plaatsgevonden.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 18 mei 2001.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
P. WESTERLUND

(1) PB L 158 van 14.6.2001, blz. 71.
(2) PB L 229 van 9.9.2000, blz. 3.
(*) Geen grondwettelĳke vereisten aangegeven.

L 165/64

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

21.6.2001

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 58/2001
van 18 mei 2001
tot wĳziging van Protocol nr. 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrĳheden)
bĳ de EER-overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals aangepast bĳ het Protocol
tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de overeenkomst” genoemd, inzonderheid op de artikelen 86 en 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Protocol nr. 31 bĳ de overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 24/2000 van het Gemengd
Comité van de EER (1).

(2)

Het is wenselĳk de samenwerking tussen de partĳen bĳ de overeenkomst uit te breiden tot
Beschikking nr. 2850/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2000
houdende instelling van een communautair kader voor samenwerking op het gebied van door
ongevallen veroorzaakte of opzettelĳke verontreiniging van de zee (2).

(3)

Protocol nr. 31 bĳ de overeenkomst dient derhalve te worden gewĳzigd, teneinde bedoelde uitgebreide samenwerking per 1 januari 2001 mogelĳk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1
Aan artikel 3 (Milieu) van Protocol nr. 31 bĳ de overeenkomst wordt het volgende toegevoegd:
„4. De EVA-staten nemen per 1 januari 2001 deel aan het in lid 7 vermelde communautaire actieprogramma.
5. Overeenkomstig artikel 82, lid 1, onder a), van de overeenkomst dragen de EVA-staten financieel bĳ
aan het in lid 7 vermelde communautaire actieprogramma.
6. De EVA-staten worden volledig betrokken bĳ de werkzaamheden van de EG-comités welke de
Commissie van de Europese Gemeenschappen bĳ het beheer, de nadere uitwerking en de tenuitvoerlegging van het in lid 7 vermelde communautair actieprogramma bĳstaan.
7. Dit artikel heeft betrekking op volgend communautair besluit evenals de daarvan afgeleide besluiten:
— 32000 D 2850: Beschikking nr. 2850/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20
december 2000 houdende instelling van een communautair kader voor samenwerking op het
gebied van door ongevallen veroorzaakte of opzettelĳke verontreiniging van de zee (PB L 332
van 28.12.2000, blz. 1).”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 19 mei 2001, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER (*) hebben plaatsgevonden.
Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2001.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 18 mei 2001.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
P. WESTERLUND

(1) PB L 103 van 12.4.2001, blz. 51.
(2) PB L 332 van 28.12.2000, blz. 1.
(*) Geen grondwettelĳke vereisten aangegeven.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 59/2001
van 18 mei 2001
tot wĳziging van Protocol nr. 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrĳheden)
bĳ de EER-overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals aangepast bĳ het Protocol
tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de overeenkomst” genoemd, inzonderheid op de artikelen 86 en 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Protocol nr. 31 bĳ de overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 70/96 van het Gemengd Comité
van de EER (1).

(2)

Het is wenselĳk de samenwerking tussen de partĳen bĳ de overeenkomst uit te breiden tot Besluit nr.
163/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 januari 2001 betreffende de uitvoering
van een opleidingsprogramma voor vakmensen van de Europese audiovisuele programma-industrie
(Media-opleiding) (2001-2005) (2) en Besluit 2000/821/EG van de Raad van 20 december 2000
betreffende de uitvoering van een programma ter aanmoediging van de ontwikkeling, de distributie
en de promotie van Europese audiovisuele werken (Media Plus — Ontwikkeling, distributie en
promotie) (2001-2005) (3).

(3)

Protocol nr. 31 bĳ de overeenkomst dient derhalve te worden gewĳzigd, teneinde bedoelde uitgebreide samenwerking met ingang van 1 januari 2001 mogelĳk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1
Aan artikel 9, lid 4, van Protocol nr. 31 bĳ de overeenkomst worden de volgende streepjes toegevoegd:
„— 32001 D 0163: Besluit nr. 163/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 januari
2001 betreffende de uitvoering van een opleidingsprogramma voor vakmensen van de Europese
audiovisuele programma-industrie (Media-opleiding) (2001-2005) (PB L 26 van 27.1.2001, blz. 1);
— 32000 D 0821: Besluit 2000/821/EG van de Raad van 20 december 2000 betreffende de uitvoering van een programma ter aanmoediging van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van
Europese audiovisuele werken (Media Plus — Ontwikkeling, distributie en promotie) (2001-2005)
(PB L 336 van 30.12.2000, blz. 82).”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 19 mei 2001, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER (*) hebben plaatsgevonden.
Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2001.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 18 mei 2001.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
P. WESTERLUND

(1)
(2)
(3)
(*)

PB L
PB L
PB L
Geen

71 van 13.3.1997, blz. 43.
26 van 27.1.2001, blz. 1.
336 van 30.12.2000, blz. 82.
grondwettelĳke vereiste aangegeven.
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1080/2001 van de Commissie van 1 juni 2001 betreffende de opening en
de wĳze van beheer van een tariefcontingent voor bevroren rundvlees van GN-code 0202 en producten van
GN-code 0206 29 91 (1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002)
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 149 van 2 juni 2001)
Op bladzĳde 13, artikel 7, lid 4, onder c),
in plaats van: „— 0202 10 00, 0202 20, 0202 30, 0206 29 91.”
te lezen:

„— 0202 10 00, 0202 20
— 0202 30, 0206 29 91.”.

Rectificatie van Richtlĳn 1999/13/EG van de Raad van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie van
vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bĳ bepaalde werkzaamheden en in installaties
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 85 van 29 maart 1999)
1. Op bladzĳde 3, artikel 2, punt 2, in de derde en in de voorlaatste regel
in plaats van: „… waarop deze richtlĳn van kracht wordt, …”
te lezen:

„… waarop deze richtlĳn wordt omgezet …”.

2. Op bladzĳde 5, artikel 5, lid 4, derde regel
in plaats van: „… de datum van inwerkingtreding van deze richtlĳn …”
te lezen:

„… de datum van omzetting van deze richtlĳn …”.
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