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I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1386/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 5 juni 2001
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot
vaststelling van de wĳze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

(3)

Het is noodzakelĳk te verduidelĳken dat de uitkeringen
krachtens het Oostenrĳkse wettelĳke stelsel van bĳzondere bĳstand overeenkomstig de bepalingen van titel III,
hoofdstuk 3, van Verordening (EEG) nr. 1408/71
moeten worden toegekend.

(4)

Rubriek „N. ZWEDEN” van bĳlage VI dient te worden
gewĳzigd om rekening te houden met het arrest van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van
11 juni 1998 in zaak C-275/96, Kuusĳärvi tegen Riksförsäkringsverket (6).

(5)

Het is noodzakelĳk artikel 34, lid 5, van Verordening
(EEG) nr. 574/72 te wĳzigen teneinde dit duidelĳk af te
bakenen van lid 4 van dat artikel en dus niet meer naar
de procedure te verwĳzen waarbĳ een maximumbedrag
is vastgesteld, wanneer er kosten gemaakt zĳn tĳdens
een verblĳf in een land waar geen vergoedingstarieven
bestaan.

(6)

Het is noodzakelĳk artikel 93, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 574/72 te wĳzigen om rekening te houden
met Verordening (EG) nr. 307/1999 van de Raad (7) met
welke verordening studenten onder de werkingssfeer van
Verordening (EEG) nr. 1408/71 zĳn gebracht.

(7)

Het is noodzakelĳk artikel 107 van Verordening (EEG)
nr. 574/72 te wĳzigen in verband met de invoering van
de euro op 1 januari 1999.

(8)

Om de doelstelling van vrĳ verkeer van werknemers te
verwezenlĳken, is het noodzakelĳk en passend door
middel van een communautair wetgevingsinstrument dat
bindend en rechtstreeks in elke lidstaat toepasselĳk is, de
regels betreffende de coördinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels te wĳzigen.

(9)

Met uitzondering van artikel 42 voorziet het Verdrag
voor de vaststelling van deze verordening niet in andere
bevoegdheden dan die uit hoofde van artikel 308,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 42 en 308,
Gezien het voorstel van de Commissie (1), ingediend na raadpleging van de Administratieve Commissie voor de sociale
zekerheid van migrerende werknemers,
Gelet op het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Het is noodzakelĳk een aantal wĳzigingen aan te
brengen in Verordening (EEG) nr. 1408/71 (4), en in
Verordening (EEG) nr. 574/72 (5). Sommige van deze
wĳzigingen houden verband met veranderingen die de
lidstaten in hun socialezekerheidswetgeving hebben
aangebracht.
Na de kennisgeving door de Franse regering aan de
voorzitter van de Raad van een verklaring om Verordening (EEG) nr. 1408/71 van toepassing te laten zĳn op
de twee Franse aanvullende pensioenstelsels ARRCO en
AGIRC, is het noodzakelĳk de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 op de stelsels te vergemakkelĳken door aan bĳlage IV, deel C, en aan bĳlage VI
nieuwe punten toe te voegen, voornamelĳk om rekening
te houden met het aanvullende karakter van deze stelsels
ten opzichte van de basisstelsels en met het feit dat de
uitkeringen uit die stelsels berekend worden op grond
van het aantal verworven pensioenpunten, ongeacht de
vervulde verzekeringstĳdvakken.

(1) PB C 274 E van 26.9.2000, blz. 113.
(2) PB C 367 van 20.12.2000, blz. 18.
(3) Advies van het Europees Parlement van 15 februari 2001 (nog niet
gepubliceerd in het Publicatieblad), en besluit van de Raad van 14
mei 2001.
4
( ) PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1399/1999 (PB L 164 van 30.6.1999, blz. 1).
(5) PB L 74 van 27.3.1972, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1399/1999.

(6) Jurispr. 1998, blz. I-3419.
(7) PB L 38 van 12.2.1999, blz. 1.
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3. artikel 107 wordt als volgt gewĳzigd:
a) lid 1 wordt vervangen door:

Artikel 1

„1.

De bĳlagen II bis, IV en VI van Verordening (EEG) nr. 1408/71
worden gewĳzigd overeenkomstig de bĳlage bĳ de onderhavige
verordening.
Artikel 2
Verordening (EEG) nr. 574/72 wordt als volgt gewĳzigd:
1. artikel 34, lid 5, wordt vervangen door:
„5.
Indien bĳ de wetgeving van het land van verblĳf geen
vergoedingstarieven zĳn vastgesteld, vergoedt het bevoegde
orgaan de gemaakte kosten volgens de bepalingen van zĳn
eigen wetgeving, zonder dat instemming van de betrokkene
vereist is. Het bedrag van de vergoeding mag in geen geval
de werkelĳk gemaakte kosten overschrĳden.”;
2. artikel 93, lid 1, wordt vervangen door:
„1.
Het werkelĳke bedrag van de krachtens artikel 19,
leden 1 en 2, van de verordening aan de werknemers of
zelfstandigen en hun op het grondgebied van dezelfde
lidstaat wonende gezinsleden verleende verstrekkingen
alsmede van de krachtens artikel 21, lid 2, de artikelen 22,
22 bis en 22 ter, artikel 25, leden 1, 3 en 4, artikel 26,
artikel 31, artikel 34 bis of artikel 34 ter van de verordening
verleende verstrekkingen wordt door het bevoegde orgaan
aan het orgaan dat genoemde verstrekkingen heeft verleend,
vergoed, zoals dat bedrag uit de boekhouding van laatstgenoemd orgaan blĳkt.”;

Voor de toepassing van de volgende bepalingen:

a) verordening: artikel 12, leden 2, 3 en 4, artikel 14
quinquies, lid 1, artikel 19, lid 1, punt b), laatste zin,
artikel 22, lid 1, onder ii), laatste zin, artikel 25, lid 1,
punt b), voorlaatste zin, artikel 41, lid 1, punten c) en
d), artikel 46, lid 4, artikel 46 bis, lid 3, artikel 50,
artikel 52, punt b), laatste zin, artikel 55, lid 1, onder
ii), laatste zin, artikel 70, lid 1, eerste alinea, artikel
71, lid 1, punt a), onder ii), en punt b), onder ii),
voorlaatste zin,
b) toepassingsverordening: artikel 34, leden 1, 4 en 5,
is de koers voor de omrekening in een munteenheid van
bedragen die in een andere munteenheid luiden, de door
de Commissie berekende koers op basis van het maandgemiddelde gedurende de in lid 2 vermelde referentieperiode van de wisselkoersen van deze munteenheden die
door de Europese Centrale Bank zĳn gepubliceerd.”;
b) lid 3 wordt geschrapt.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de
tweede maand volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 1 is met ingang van 1 januari 2000 van toepassing
voor wat betreft de wĳzigingen die zĳn aangebracht in de
rubrieken E. FRANKRĲK van bĳlage IV, deel C, en bĳlage VI bĳ
Verordening (EEG) nr. 1408/71.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 5 juni 2001.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitster

De voorzitter

N. FONTAINE

L. ENGQVIST
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BĲLAGE
De bĳlagen II bis, IV en VI van Verordening (EEG) nr. 1408/71 worden als volgt gewĳzigd:
1. In bĳlage II bis van Verordening (EEG) nr. 1408/71 worden de alinea's c) en g) in rubriek „O. VERENIGD
KONINKRĲK” als volgt gewĳzigd:
„c) Belastingvermindering voor werkende gezinnen (Wet betreffende socialezekerheidspremies en -uitkeringen van
1992, artikel 123, lid 1, sub b), Wet betreffende de socialezekerheidspremies en -uitkeringen (Noord-Ierland) van
1992, artikel 122, lid 1, sub b), en de Wet betreffende belastingvermindering van 1999).”
„g) Belastingvermindering voor gehandicapte personen (Wet betreffende socialezekerheidspremies en -uitkeringen van
1992, artikel 123, lid 1, sub c), Wet betreffende de socialezekerheidspremies en -uitkeringen (Noord-Ierland) van
1992, artikel 122, lid 1, sub c), en de Wet betreffende de belastingvermindering van 1999.”.
2. In bĳlage IV, deel C, wordt in de rubriek „E. FRANKRĲK” de vermelding „Geen” vervangen door de volgende woorden:
„Alle aanvragen voor ouderdoms- of nabestaandenpensioenen als bedoeld in de stelsels voor aanvullende ouderdomspensioenen voor werknemers, met uitzondering van aanvragen voor ouderdoms- of nabestaandenpensioenen zoals
bedoeld in de regeling voor aanvullende pensioenen voor burgerluchtvaartpersoneel.”.
3. Bĳlage VI wordt als volgt gewĳzigd:
a) Rubriek „E. FRANKRĲK” wordt als volgt gewĳzigd:
i) In punt 3 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Deze voorwaarden gelden ook wanneer op onderdanen van andere lidstaten de bepalingen worden toegepast
waardoor een Franse werknemer die zĳn beroep buiten Frankrĳk uitoefent, zich vrĳwillig hetzĳ rechtstreeks,
hetzĳ via zĳn werkgever, bĳ een Frans aanvullend pensioenstelsel voor werknemers kan aansluiten.”.
ii) Punt 5 wordt vervangen door:
„5. Het bevoegd orgaan houdt voor de berekening van het in artikel 46, lid 2, onder a), van de verordening
bedoelde theoretisch bedrag in de basis- en aanvullende stelsels waarin de ouderdomspensioenen berekend
worden op basis van pensioenpunten, voor ieder verzekeringsjaar dat vervuld werd volgens de wettelĳke
regeling van een andere lidstaat, rekening met een aantal pensioenpunten dat gelĳk is aan het quotiënt van
het aantal pensioenpunten verkregen krachtens de wettelĳke regeling die het bevoegd orgaan toepast,
gedeeld door het aantal jaren dat overeenkomt met deze punten.”.
iii) Het volgende punt wordt toegevoegd:
„9. De Franse wetgeving die van toepassing is op een werknemer of een voormalig werknemer in het kader
van de toepassing van hoofdstuk 3 van titel III van de verordening, geldt zowel voor de basisstelsels van de
ouderdomsverzekering als voor de aanvullende stelsels van de ouderdomsverzekering waarbĳ belanghebbende was aangesloten.”.
b) In de rubriek „K. OOSTENRĲK” wordt het volgende punt toegevoegd:
„7. De bĳzondere bĳstand overeenkomstig de Wet op de bĳzondere bĳstand van 30 november 1973 (Sonderunterstützunggesetz) (SUG) geldt voor de toepassing van de verordening als een ouderdomspensioen.”.
c) In de rubriek „N. ZWEDEN” wordt punt 1 vervangen door:
„1. Voor de toepassing van artikel 72 van de verordening worden voor de vaststelling van iemands recht op een
ouderschapsuitkering de tĳdvakken van verzekering die zĳn vervuld krachtens de wetgeving van een andere
lidstaat beschouwd als zĳnde gebaseerd op dezelfde gemiddelde verdiensten als de Zweedse tĳdvakken van
verzekering waarbĳ zĳ worden samengeteld.”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1387/2001 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 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 10 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 juli 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.

10.7.2001

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 187/5

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 9 juli 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
060
091
092
999
052
999
052
999
388
528
999
388
400
508
512
528
720
800
804
999
388
512
528
800
804
999
052
064
999
052
064
400
999
052
999
052
064
624
999

77,5
71,3
39,6
39,6
57,0
81,2
81,2
73,8
73,8
76,1
70,0
73,0
95,7
136,6
98,9
97,6
79,6
144,1
215,7
107,4
122,0
89,1
82,8
74,4
75,8
123,2
89,1
184,7
173,2
178,9
337,0
201,8
277,5
272,1
220,8
220,8
102,0
170,3
286,1
186,1

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(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. 1388/2001 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 2001
inzake de levering van witte suiker als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van 27
juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van
de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning
van de voedselzekerheid (1), en met name op artikel 24, lid 1,
onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De lĳst van de landen en organisaties die in aanmerking
komen voor Gemeenschapssteun, en de algemene
criteria voor het vervoer van de voedselhulp na het
fob-stadium zĳn vastgesteld bĳ bovengenoemde verordening.

(2)

Ingevolge een aantal besluiten met betrekking tot de
verlening van voedselhulp, heeft de Commissie aan
bepaalde begunstigden witte suiker toegewezen.

(3)

Dit product moet worden geleverd overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EG) nr. 2519/97 van de
Commissie van 16 december 1997 tot vaststelling van
algemene voorschriften op grond van Verordening (EG)
nr. 1292/96 van de Raad voor de beschikbaarstelling

van als communautaire voedselhulp te leveren
producten (2). Met name de leveringstermĳnen en -voorwaarden om de aan de levering verbonden kosten te
bepalen, dienen te worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In het kader van de communautaire voedselhulp wordt in de
Gemeenschap witte suiker beschikbaar gesteld voor levering
aan de in de bĳlage vermelde begunstigden met inachtneming
van Verordening (EG) nr. 2519/97 en de in de bĳlage vermelde
voorwaarden.
De inschrĳver wordt geacht kennis te hebben genomen van alle
geldende algemene en bĳzondere voorwaarden. Elk ander in
zĳn offerte gemaakte beding of voorbehoud is nietig.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 166 van 5.7.1996, blz. 1.

(2) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 23.
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BĲLAGE
PARTĲ A
1. Actie nr. 108/00 (A1); 362/99 (A2); 363/99 (A3)
2. Begunstigde (2): EuronAid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 330 57 57; fax 364 17 01; telex
30960 EURON NL
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wĳzen
4. Land van bestemming: Madagaskar
5. Beschikbaar te stellen product: witte suiker („A” of „B”-suiker)
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 60
7. Aantal partĳen: 1 in 3 delen (A1: 20 ton; A2: 20 ton; A3: 20 ton)
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (C.1)
9. Verpakking (7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (11.2 A, 1.b, 2.b en B.4)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (V.A.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: Frans
— Bĳkomende opschriften: —
11. Wĳze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco bestemming
13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: —
16. Plaats van bestemming:

A1: Association humanitaire Akamasoa, Andralanitra, Antananarivo
A2: Mgr. Antoine Scopelliti, Eveche, 503 Anbatondrazaka; tel. (261-20) 548 10 12
A3: Paroisse Kristy Mpanjaka, P. Louis Lopergolo, Manjakarav, Antananarivo; tel. (26120) 224 01 00; fax 224 15 03

— doorgangshaven of transitpakhuis: —
— vervoerroute over land: —
17. Leveringstermĳn of uiterste leveringstermĳn in het voorgeschreven stadium:
— eerste termĳn: 30.9.2001
— tweede termĳn: 28.10.2001
18. Leveringstermĳn of uiterste leveringstermĳn in het alternatieve stadium:
— eerste termĳn: 20-31.8.2001
— tweede termĳn: 17-30.9.2001
19. Uiterste termĳn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tĳd):
— eerste termĳn: 24.7.2001
— tweede termĳn: 21.8.2001
20. Bedrag van de inschrĳvingszekerheid: 15 EUR/ton
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrĳvingszekerheden (1): Afdeling Voedselhulp, ter attentie
van de heer T. Vestergaard, Gebouw Loi 130, Kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel (alleen op nummer: telex
25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04)
22. Uitvoerrestitutie (4): periodiek van toepassing op 4.7.2001, vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1311/2001 van de
Commissie (PB L 177 van 30.6.2001, blz. 26)
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Voetnoten
(1) Aanvullende informatie: Torben Vestergaard (tel. (32-2) 299 30 50, fax (32-2) 296 20 05).
(2) De leverancier neemt zo spoedig mogelĳk contact op met de begunstigde of met zĳn vertegenwoordiger om na te
gaan welke documenten voor verzending zĳn vereist.
(3) De leverancier bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard dat voor
het te leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet zĳn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131 worden vermeld.
(4) Verordening (EG) nr. 259/98 van de Commissie (PB L 25 van 31.1.1998, blz. 39) is van toepassing voor de restitutie
bĳ uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is vermeld in punt 22 van
deze bĳlage.
De aandacht van de leverancier wordt gevestigd op artikel 4, lid 1, laatste alinea, van genoemde verordening. De kopie
van het certificaat wordt onmiddellĳk ingediend zodra de uitvoeraangifte is aanvaard (fax (32-2) 296 20 05).
(5) De leverancier legt aan de begunstigde of aan zĳn vertegenwoordiger bĳ de levering een gezondheidscertificaat voor.
(6) In afwĳking van PB C 114 van 29.4.1991 wordt de tekst van punt V.A.3.c) als volgt gelezen: „de vermelding
„Europese Gemeenschap””.
(7) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van dezelfde
kwaliteit als die waarin het product zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de vermelding voor te komen,
gevolgd door een hoofdletter R.
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10.7.2001
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VERORDENING (EG) Nr. 1389/2001 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 2001
inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van 27
juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van
de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning
van de voedselzekerheid (1), en met name op artikel 24, lid 1,
onder b),
Overwegende hetgeen volgt:

(4)

Voor een bepaalde partĳ moet, met het oog op de
uitvoering van deze leveringen, voor de inschrĳvers in
de mogelĳkheid worden voorzien om hetzĳ koolzaadolie, hetzĳ zonnebloemolie aan te schaffen. De levering
van elke partĳ zal worden toegewezen aan de inschrĳver
met het meest gunstige bod,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

(1)

De lĳst van de landen en organisaties die in aanmerking
komen voor Gemeenschapssteun, en de algemene
criteria voor het vervoer van de voedselhulp na het
fob-stadium zĳn vastgesteld bĳ bovengenoemde verordening.

In het kader van de communautaire voedselhulp wordt in de
Gemeenschap plantaardige olie beschikbaar gesteld voor levering aan de in de bĳlage vermelde begunstigden met inachtneming van Verordening (EG) nr. 2519/97 en de in de bĳlage
vermelde voorwaarden.

(2)

Ingevolge een aantal besluiten met betrekking tot de
verlening van voedselhulp heeft de Commissie aan
bepaalde begunstigden plantaardige olie toegewezen.

De levering heeft betrekking op de beschikbaarstelling van in
de Gemeenschap geproduceerde plantaardige olie, die niet is
vervaardigd en/of verpakt in het kader van actieve veredeling.

(3)

Dit product moet worden geleverd overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EG) nr. 2519/97 van de
Commissie van 16 december 1997 tot vaststelling van
algemene voorschriften op grond van Verordening (EG)
nr. 1292/96 van de Raad voor de beschikbaarstelling
van als communautaire voedselhulp te leveren
producten (2). Met name de leveringstermĳnen en -voorwaarden om de aan de levering verbonden kosten te
bepalen, dienen te worden vastgesteld.

De inschrĳver wordt geacht kennis te hebben genomen van alle
geldende algemene en bĳzondere voorwaarden. Elk ander in
zĳn offerte gemaakte beding of voorbehoud is nietig.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 166 van 5.7.1996, blz. 1.
(2) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 23.
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BĲLAGE
PARTĲ A
1. Actie nr. 103/00 (A1); 104/00 (A2); 105/00 (A3)
2. Begunstigde (2): EuronAid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 330 57 57; fax 364 17 01; telex
30960 EURON NL.
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wĳzen
4. Land van bestemming: Madagaskar
5. Beschikbaar te stellen product: geraffineerde zonnebloemolie
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 144
7. Aantal partĳen: 1 in 3 delen (A1: 18 ton; A2: 30 ton; A3: 96 ton)
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (4): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (D.2)
9. Verpakking: zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (10.4 A, B en C.2)
10. Etikettering of merken (5): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (III.A.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: Frans
— Bĳkomende opschriften: —
11. Wĳze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
De beschikbaarstelling mag niet betrekking hebben op een product dat is vervaardigd en/of verpakt in het kader van
actieve veredeling
12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco bestemming
13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: —
16. Plaats van bestemming:

A1: Association humanitaire Akamasoa, Andralanitra, Antananarivo
A2: Mgr. Antoine Scopelliti, Eveche, 503 Anbatondrazaka; tel. (261-20) 548 10 12
A3: Paroisse Kristy Mpanjaka, P. Louis Lopergolo, Manjakarav, Antananarivo; tel. (26120) 224 01 00; fax 224 15 03

— doorgangshaven of transitpakhuis: —
— vervoerroute over land: —
17. Leveringstermĳn of uiterste leveringstermĳn in het voorgeschreven stadium:
— eerste termĳn: 30.9.2001
— tweede termĳn: 28.10.2001
18. Leveringstermĳn of uiterste leveringstermĳn in het alternatieve stadium:
— eerste termĳn: 20-31.8.2001
— tweede termĳn: 17-30.9.2001
19. Uiterste termĳn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tĳd):
— eerste termĳn: 24.7.2001
— tweede termĳn: 21.8.2001
20. Bedrag van de inschrĳvingszekerheid: 15 EUR/ton
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrĳvingszekerheden (1): Afdeling Voedselhulp, ter attentie
van de heer T. Vestergaard, Gebouw Loi 130, Kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel (alleen op nummer: telex
25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04)
22. Uitvoerrestitutie: —
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1. Actie nr. 9/01 (B1); 10/01 (B2)
2. Begunstigde (2): EuronAid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 330 57 57; fax 364 17 01; telex
30960 EURON NL
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wĳzen
4. Land van bestemming: Angola
5. Beschikbaar te stellen product: geraffineerde zonnebloemolie
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 559
7. Aantal partĳen: 1 in 2 delen (B1: 440 ton; B2: 119 ton)
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (4): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (D.2)
9. Verpakking: zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (10.8 A, B en C.2)
10. Etikettering of merken (5): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (III.A.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: Portugees
— Bĳkomende opschriften: —
11. Wĳze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
De beschikbaarstelling mag niet betrekking hebben op een product dat is vervaardigd en/of verpakt in het kader van
actieve veredeling
12. Voorgeschreven leveringsstadium franco loshaven — containerterminal
13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: B1: Luanda; B2: Namibe
16. Plaats van bestemming: —
— doorgangshaven of transitpakhuis: —
— vervoerroute over land: —
17. Leveringstermĳn of uiterste leveringstermĳn in het voorgeschreven stadium:
— eerste termĳn: 30.9.2001
— tweede termĳn: 28.10.2001
18. Leveringstermĳn of uiterste leveringstermĳn in het alternatieve stadium:
— eerste termĳn: 20-31.8.2001
— tweede termĳn: 17-30.9.2001
19. Uiterste termĳn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tĳd):
— eerste termĳn: 24.7.2001
— tweede termĳn: 21.8.2001
20. Bedrag van de inschrĳvingszekerheid: 15 EUR/ton
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrĳvingszekerheden (1): Afdeling Voedselhulp, ter attentie
van de heer T. Vestergaard, Gebouw Loi 130, Kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel; (alleen op nummer: telex
25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04)
22. Uitvoerrestitutie: —
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Voetnoten
(1) Aanvullende informatie: Torben Vestergaard (tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).
(2) De leverancier neemt zo spoedig mogelĳk contact op met de begunstigde of met zĳn vertegenwoordiger om na te gaan
welke documenten voor verzending zĳn vereist.
(3) De leverancier bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard dat voor het te
leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet zĳn overschreden. Op het radioactiviteitsattest
moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131 worden vermeld.
(4) De leverancier legt aan de begunstigde of aan zĳn vertegenwoordiger bĳ de levering een gezondheidscertificaat over.
(5) In afwĳking van PB C 114 van 29.4.1991 wordt de tekst van punt III.A.3.c) als volgt gelezen: „de vermelding „Europese
Gemeenschap””.
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VERORDENING (EG) Nr. 1390/2001 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 2001
inzake de levering van granen als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van 27
juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van
de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning
van de voedselzekerheid (1), en met name op artikel 24, lid 1,
onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De lĳst van de landen en organisaties die in aanmerking
komen voor Gemeenschapssteun, en de algemene
criteria voor het vervoer van de voedselhulp na het
fob-stadium zĳn vastgesteld bĳ bovengenoemde verordening.

(2)

Ingevolge een aantal besluiten met betrekking tot de
verlening van voedselhulp heeft de Commissie aan
bepaalde begunstigden graan toegewezen.

(3)

Dit product moet worden geleverd overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EG) nr. 2519/97 van de
Commissie van 16 december 1997 tot vaststelling van
algemene voorschriften op grond van Verordening (EG)
nr. 1292/96 van de Raad voor de beschikbaarstelling

van als communautaire voedselhulp te leveren
producten (2). Met name de leveringstermĳnen en -voorwaarden om de aan de levering verbonden kosten te
bepalen, dienen te worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In het kader van de communautaire voedselhulp worden in de
Gemeenschap granen beschikbaar gesteld voor levering aan de
in de bĳlage vermelde begunstigden met inachtneming van
Verordening (EG) nr. 2519/97 en de in de bĳlage vermelde
voorwaarden.
De inschrĳver wordt geacht kennis te hebben genomen van alle
geldende algemene en bĳzondere voorwaarden. Elk ander in
zĳn offerte gemaakte beding of voorbehoud is nietig.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 166 van 5.7.1996, blz. 1.

(2) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 23.
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BĲLAGE
PARTĲ A
1. Actie nr. 361/99 (A1); 106/00 (A2); 107/00 (A3)
2. Begunstigde (2): EuronAid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 330 57 57; telefax 364 17 01;
telex 30960 EURON NL
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wĳzen
4. Land van bestemming: Madagaskar
5. Beschikbaar te stellen product: volwitte
1006 30 96 9900, 1006 30 98 9900)

rĳst

(productcode

1006 30 92 9900,

1006 30 94 9900,

6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 2 720
7. Aantal partĳen: 1 in 3 delen (A1: 1 840 ton; A2: 460 ton; A3: 420 ton) zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.7)
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.7)
9. Verpakking (7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (1.0 A 1.c), 2.c) en B.6)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.A.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: Frans
— Bĳkomende opschriften: —
11. Wĳze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco bestemming
13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: —
16. Plaats van bestemming:

A1+A2: Association humanitaire Akamasoa, Andralanitra, Antananarivo
A3: Paroisse Kristy Mpanjaka, P. Louis Lopergolo, Manjakarav, Antananarivo; tel. (26120) 224 01 00; fax 224 15 03)

— doorgangshaven of transitpakhuis: —
— vervoerroute over land: —
17. Leveringstermĳn of uiterste leveringstermĳn in het voorgeschreven stadium:
— eerste termĳn: 30.9.2001
— tweede termĳn: 28.10.2001
18. Leveringstermĳn of uiterste leveringstermĳn in het alternatieve stadium:
— eerste termĳn: 20-31.8.2001
— tweede termĳn: 17-30.9.2001
19. Uiterste termĳn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tĳd):
— eerste termĳn: 24.7.2001
— tweede termĳn: 21.8.2000
20. Bedrag van de inschrĳvingszekerheid: 5 EUR/ton
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrĳvingszekerheden (1): Afdeling Voedselhulp, ter attentie
van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel (alleen op nummer: telex
25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04)
22. Uitvoerrestitutie (4): restitutie toepasselĳk op 4.7.2001, vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1302/2001 van de
Commissie (PB L 177 van 30.6.2001, blz. 6)
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1. Actie nr. 110/00
2. Begunstigde (2): EuronAid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 330 57 57; fax 364 17 01; telex
30960 EURON NL
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wĳzen
4. Land van bestemming: Madagaskar
5. Beschikbaar te stellen product: meel van zachte tarwe
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 40
7. Aantal partĳen: 1
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.10)
9. Verpakking (7): Zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (2.1 A 1.a, 2.a en B.4)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.B.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: Frans
— Bĳkomende opschriften: —
11. Wĳze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco bestemming
13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: —
16. Plaats van bestemming: Mgr. Antoine Scopelliti, Eveche, 503 Anbatondrazaka; tel. (261-20) 548 10 12
— doorgangshaven of transitpakhuis: —
— vervoerroute over land: —
17. Leveringstermĳn of uiterste leveringstermĳn in het voorgeschreven stadium:
— eerste termĳn: 30.9.2001
— tweede termĳn: 28.10.2001
18. Leveringstermĳn of uiterste leveringstermĳn in het alternatieve stadium:
— eerste termĳn: 20-31.8.2001
— tweede termĳn: 17-30.9.2001
19. Uiterste termĳn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tĳd):
— eerste termĳn: 24.7.2001
— tweede termĳn: 21.8.2001
20. Bedrag van de inschrĳvingszekerheid: 5 EUR/ton
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrĳvingszekerheden (1): Afdeling Voedselhulp, ter attentie
van de heer T. Vestergaard, Gebouw Loi 130, Kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel (alleen op nummer: telex
25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04)
22. Uitvoerrestitutie (4): restitutie toepasselĳk op 4.7.2001, vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1302/2001 van de
Commissie (PB L 177 van 30.6.2001, blz. 6)
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1. Actie nr. 109/00
2. Begunstigde (2): EuronAid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 330 57 57; fax (3170) 364 17 01; telex 30960 EURON NL
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wĳzen
4. Land van bestemming: Madagaskar
5. Beschikbaar te stellen product: meel van maïs
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 60
7. Aantal partĳen: 1
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.11)
9. Verpakking (7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (2.1 A 1.a, 2.a en B.4)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.B.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: Frans
— Bĳkomende opschriften: —
11. Wĳze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco bestemming
13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: —
16. Plaats van bestemming: Mgr. Antoine Scopelliti, Eveche, 503 Anbatondrazaka; tel. (261-20) 548 10 12
— doorgangshaven of transitpakhuis: —
— vervoerroute over land: —
17. Leveringstermĳn of uiterste leveringstermĳn in het voorgeschreven stadium:
— eerste termĳn: 30.9.2001
— tweede termĳn: 28.10.2001
18. Leveringstermĳn of uiterste leveringstermĳn in het alternatieve stadium:
— eerste termĳn: 20-31.8.2001
— tweede termĳn: 17-30.9.2001
19. Uiterste termĳn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tĳd):
— eerste termĳn: 24.7.2001
— tweede termĳn: 21.8.2001
20. Bedrag van de inschrĳvingszekerheid: 5 EUR/ton
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrĳvingszekerheden (1): Afdeling Voedselhulp, ter attentie
van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel (alleen op nummer: telex
25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04)
22. Uitvoerrestitutie (4): restitutie toepasselĳk op 4.7.2001, vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1302/2001 van de
Commissie (PB L 177 van 30.6.2001, blz. 6)
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Voetnoten
(1) Aanvullende informatie: Torben Vestergaard (tel. (32-2) 299 30 50, fax (32-2) 296 20 05).
(2) De leverancier neemt zo spoedig mogelĳk contact op met de begunstigde of met zĳn vertegenwoordiger om na te
gaan welke documenten voor verzending zĳn vereist.
(3) De leverancier bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard dat voor
het te leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet zĳn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131 worden vermeld.
(4) Verordening (EG) nr. 259/98 van de Commissie (PB L 25 van 31.1.1998, blz. 39) is van toepassing voor de restitutie
bĳ uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is vermeld in punt 22 van
deze bĳlage.
De aandacht van de leverancier wordt gevestigd op artikel 4, lid 1, laatste alinea, van genoemde verordening. De kopie
van het certificaat wordt onmiddellĳk ingediend zodra de uitvoeraangifte is aanvaard (fax (32-2) 296 20 05).
(5) De leverancier legt aan de begunstigde of aan zĳn vertegenwoordiger bĳ de leveringen over:
— een gezondheidscertificaat.
(6) In afwĳking van PB C 114 van 29.4.1991 wordt de tekst van punt II.A.3.c) of II.B.3.c) als volgt gelezen: „de
vermelding „Europese Gemeenschap””.
(7) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van dezelfde
kwaliteit als die waarin het product zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de vermelding voor te komen,
gevolgd door een hoofdletter R.
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VERORDENING (EG) Nr. 1391/2001 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 2001
inzake de stopzetting van de visserĳ op blauwe wĳting door vaartuigen die de vlag van Duitsland
voeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2847/93 van de Raad van 12
oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het
gemeenschappelĳk visserĳbeleid (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2846/98 (2), en met name op artikel 21,
lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2848/2000 van de Raad van 15
december 2000 tot vaststelling, voor het jaar 2001, van
de vangstmogelĳkheden die gelden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de wateren van de
Gemeenschap en, wat vaartuigen van de Gemeenschap
betreft, in andere wateren met vangstbeperkingen (3),
zĳn voor 2001 quota voor blauwe wĳting vastgesteld.
Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet
de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten
van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren,
geacht worden het toegewezen quotum te hebben
bereikt.
Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens,
hebben de hoeveelheden blauwe wĳting die in de
wateren van de ICES-zones IIa (EG-wateren), Noordzee
(EG-wateren) zĳn gevangen door vaartuigen die de vlag

van Duitsland voeren of die in Duitsland zĳn geregistreerd, het voor 2001 toegewezen quotum bereikt.
Duitsland heeft de vangst uit dit bestand verboden met
ingang van 20 juni 2001. Deze datum moet worden
aangehouden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden blauwe wĳting die in de wateren van de
ICES-zones IIa (EG-wateren), Noordzee (EG-wateren) zĳn
gevangen door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren of
die in Duitsland zĳn geregistreerd, worden geacht het aan
Duitsland toegewezen quotum voor 2001 te hebben bereikt.
De visserĳ op blauwe wĳting in de wateren van de ICES-zones
IIa (EG-wateren), Noordzee (EG-wateren) door vaartuigen die de
vlag van Duitsland voeren of die in Duitsland zĳn geregistreerd,
alsmede het aan boord houden, het overladen en het lossen van
vis uit dit bestand door deze vaartuigen, is verboden vanaf de
datum waarop deze verordening van toepassing wordt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 20 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1.
(2) PB L 358 van 31.12.1998, blz. 5.
(3) PB L 334 van 30.12.2000, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 1392/2001 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 2001
houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de
Raad tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten
tiehoeveelheid voor leveringen hetzĳ is verhoogd, hetzĳ
is berekend door omzetting van een referentiehoeveelheid voor rechtstreekse verkoop. De ervaring heeft tot
slot geleerd dat de regels die moeten worden toegepast
op gevallen van melkproducenten die hun activiteiten
beginnen, zeer nauwkeurig moeten worden vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad van 28
december 1992 tot instelling van een extra heffing in de sector
melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 603/2001 van de Commissie (2), en met name op
artikel 11,

(4)

Het is dienstig duidelĳk vast te leggen dat individuele
correcties naar beneden in verband met het vetgehalte
van de geleverde melk in geen geval ertoe kunnen leiden
dat over een hoeveelheid waarmee de totale gegarandeerde hoeveelheid in een lidstaat wordt overschreden,
geen heffing wordt betaald.

(5)

Om ervoor te zorgen dat de regeling goed functioneert,
is het volstrekt noodzakelĳk te controleren of de door de
kopers of producenten meegedeelde gegevens juist zĳn
en of de verschuldigde heffingsbedragen vóór 1
september zĳn betaald, en daarnaast de heffing daadwerkelĳk af te wentelen op de voor de overschrĳding van de
nationale referentiehoeveelheden verantwoordelĳke
producenten. Het lĳkt in dit verband zinvol de rol van
de lidstaten ten aanzien van de controlemaatregelen en
ten aanzien van de sancties die zĳ moeten instellen om
ervoor te zorgen dat de heffing op de juiste wĳze wordt
geïnd, te versterken. Ook moet nader worden bepaald
binnen welke termĳn de controles moeten plaatsvinden
en hoeveel controles moeten worden gehouden om
binnen een bepaalde termĳn te kunnen nagaan of de
regeling door alle betrokken partĳen wordt nageleefd.
Derhalve moeten bĳ niet-naleving van deze fundamentele eisen sancties worden opgelegd.

(6)

Overeenkomstig artikel 2, lid 4, van Verordening (EEG)
nr. 3950/92 moet de Commissie de criteria vaststellen
op grond waarvan prioritaire categorieën producenten in
aanmerking kunnen komen voor terugbetaling van
heffingsbedragen indien de lidstaat het passend heeft
geacht de ongebruikte hoeveelheden op zĳn grondgebied
niet volledig opnieuw toe te wĳzen. Alleen wanneer deze
criteria in een lidstaat niet volledig toepassing kunnen
vinden, kan deze lidstaat worden gemachtigd om, in
overleg met de Commissie, andere criteria te hanteren.

Overwegende hetgeen volgt:
Om rekening te houden met de nieuwe bepalingen van
Verordening (EEG) nr. 3950/92, zoals gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1256/1999 (3), en met de in de
loop der jaren opgedane ervaring, moeten sommige
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 536/93 van de
Commissie van 9 maart 1993 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen voor de extra heffing in de sector
melk en zuivelproducten (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1255/98 (5), alsmede van Beschikking 93/673/EG van de Commissie van 10 december
1993 tot vaststelling van de forfaitaire verlaging van de
voorschotten op de afrekening van de landbouwuitgaven
bĳ nalatigheid ten aanzien van de bepalingen inzake de
indiening van de jaarlĳkse vragenlĳst over de toepassing
van de bĳ Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad
ingestelde regeling inzake de extra heffing in de sector
melk en zuivelproducten (6), worden gewĳzigd en, in
voorkomend geval, worden vereenvoudigd. Nu deze
bepalingen worden gewĳzigd dient ter wille van de
duidelĳkheid tot een algehele herziening van de verordening te worden overgegaan, waarbĳ de bepalingen van
de genoemde beschikking daarin worden opgenomen.

(1)

(2)

Deze verordening heeft betrekking op de aanvullende
elementen die nodig zĳn om de eindafrekening van de
heffing voor de producent te kunnen opmaken, op de
maatregelen om te garanderen dat de heffing tĳdig
wordt betaald, en op de controlevoorschriften die het
mogelĳk maken na te gaan of de heffing volgens de
regels is geïnd.

(3)

Zo dient te worden bepaald welke kenmerken van de
melk als representatief worden beschouwd, dient met
name te worden aangegeven hoe bĳ de eindafrekening
voor de geleverde hoeveelheden rekening wordt
gehouden met het vetgehalte. Daarbĳ dient te worden
uitgegaan van een referentievetgehalte, waarvoor, evenals
voor de bĳbehorende individuele referentiehoeveelheid,
de op 31 maart 2002 geldende waarde in aanmerking
moet worden genomen. Er moeten bĳzondere bepalingen worden vastgesteld voor het geval dat de referen-

(7)

L
L
L
L
L
L

Op grond van Verordening (EEG) nr. 3950/92 speelt de
koper de belangrĳkste rol bĳ de juiste uitvoering van de
regeling. Het is dan ook van essentieel belang dat de
lidstaten de kopers die op hun grondgebied werkzaam
zĳn erkennen en dat nadere bepalingen worden vastgesteld voor gevallen waarin de verordening niet door de
kopers wordt nageleefd.

(8)

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

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

405 van 31.12.1992, blz. 1.
89 van 29.3.2001, blz. 18.
160 van 26.6.1999, blz. 73.
57 van 10.3.1993, blz. 12.
173 van 18.6.1998, blz. 14.
310 van 14.12.1993, blz. 44.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

10.7.2001

lidstaat zich op die bewezen hoeveelheden in plaats van uit te
gaan van de bovenbedoelde equivalenties.

ALGEMENE BEPALINGEN

4.
De voor de berekening van de heffing toe te passen
richtprĳs is die welke op de laatste dag van het betrokken
tĳdvak van twaalf maanden geldt.

Artikel 1

Artikel 3

Doel en werkingssfeer

Representatief vetgehalte

HOOFDSTUK I

In deze verordening worden de uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 3950/92 vastgesteld ten aanzien van de
berekening van de heffing, de betaling ervan, de controlemaatregelen en de mededelingen van de lidstaten.
HOOFDSTUK II
BEREKENING VAN DE HEFFING

Artikel 2
Definities en equivalenties
1.
Voor de berekening van de bĳ Verordening (EEG) nr.
3950/92 ingestelde extra heffing wordt onder de in een lidstaat
„op de markt gebrachte hoeveelheden melk of melkequivalent”
in de zin van artikel 2, lid 1, van genoemde verordening iedere
hoeveelheid melk of melkequivalent verstaan die een op het
grondgebied van die lidstaat gelegen bedrĳf verlaat.
2.
De hoeveelheden die door een producent voor be- of
verwerking in het kader van een loonwerkcontract worden
overgedragen, worden als een levering beschouwd.
Bĳ levering van geheel of gedeeltelĳk afgeroomde melk moet
de producent ten genoegen van de bevoegde autoriteit bewĳzen
dat bĳ de vaststelling van de grondslag voor de eventuele
heffing het melkvetgehalte is meegeteld. Wanneer dat bewĳs
niet wordt geleverd, wordt de melk voor de berekening van de
heffing als volle melk aangemerkt.
3.
Voor het op de markt brengen van andere zuivelproducten stellen de lidstaten vast welke hoeveelheden melk voor
de productie ervan zĳn gebruikt. De daarbĳ te hanteren equivalenties zĳn:
a) 1 kg room = 0,263 kg melk × procentueel vetgehalte van
de room, uitgedrukt in massa;
b) 1 kg boter = 22,5 kg melk;
c) voor kaas en alle andere zuivelproducten kunnen de
lidstaten hetzĳ de equivalenties bepalen op basis van met
name het drogestofgehalte en het vetgehalte van de
betrokken soorten kaas of andere producten, hetzĳ de
hoeveelheden melkequivalent forfaitair vaststellen op grond
van het aantal melkkoeien van de producent en een voor
het bestand representatieve gemiddelde melkgift per koe.
Indien de producent ten genoegen van de bevoegde autoriteit
de hoeveelheden die werkelĳk voor de vervaardiging van de
betrokken producten zĳn gebruikt, kan aantonen, baseert de

1.
De in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 3950/92
bedoelde kenmerken van de melk, waaronder het vetgehalte,
zĳn de kenmerken van de op 31 maart 2002 beschikbare
individuele referentiehoeveelheid.
Wanneer de individuele referentiehoeveelheid na de in de eerste
alinea bedoelde datum wordt gewĳzigd, zĳn de bepalingen van
de leden 2 tot en met 6 van toepassing.
2.
Het representatieve vetgehalte van de melk blĳft ongewĳzigd in geval van toewĳzing van extra referentiehoeveelheden
uit de nationale reserve.
3.
Wanneer op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 3950/92 de referentiehoeveelheid voor leveringen
wordt verhoogd of vastgesteld, wordt het representatieve vetgehalte van de in een referentiehoeveelheid voor leveringen
omgezette hoeveelheid vastgesteld op 3,8 %.
Het representatieve vetgehalte van de referentiehoeveelheid
voor leveringen blĳft echter ongewĳzigd als de producent dit
ten genoegen van de bevoegde autoriteit motiveert.
4.
Bĳ toepassing van de artikelen 6 en 7 en artikel 8, onder
d) en e), van Verordening (EEG) nr. 3950/92 wordt het representatieve vetgehalte overgedragen met de bĳbehorende referentiehoeveelheid.
5.
Bĳ toepassing van artikel 8, onder b), of artikel 8 bis,
onder b), van Verordening (EEG) nr. 3950/92, moet het totale
representatieve vetgehalte van de toegekende of overgedragen
referentiehoeveelheden ongewĳzigd blĳven ten opzichte van
dat van de afgestane hoeveelheden. Hiertoe kan de hoeveelheid
melk die beschikbaar is voor herverdeling of overdracht
worden herberekend aan de hand van een bepaald vetgehalte,
of kan, omgekeerd, het referentievetgehalte worden herberekend aan de hand van een bepaalde beschikbare hoeveelheid
melk.
6.
In de in lid 3, eerste alinea, en in de leden 4 en 5,
bedoelde gevallen is het daaruit resulterende representatieve
vetgehalte gelĳk aan het gemiddelde van het oorspronkelĳke en
het overgedragen of omgezette representatieve vetgehalte,
gewogen aan de hand van de oorspronkelĳke en de overgedragen of omgezette referentiehoeveelheid.
7.
Voor producenten die over een volledig uit de nationale
reserve afkomstige referentiehoeveelheid beschikken en die na
1 april 1992 met hun activiteit zĳn begonnen, geldt als representatief vetgehalte van de melk het gemiddelde vetgehalte van
de melk die tĳdens de eerste twaalf maanden van hun activiteit
wordt geleverd.
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Indien het representatieve vetgehalte echter hoger ligt dan het
nationale gemiddelde vetgehalte van de melk die in die lidstaat
wordt opgehaald in de referentieperiode van twaalf maanden
waarin zĳ met hun activiteit zĳn begonnen, gelden de volgende
bepalingen:
a) de betrokken producenten komen slechts voor de in artikel
4, lid 1, derde alinea, bedoelde negatieve correctie in
aanmerking indien zĳ daartoe de nodige bewĳzen overleggen,
b) bĳ toepassing van de artikelen 6 en 7, artikel 8, onder b), d)
en e), en artikel 8 bis, onder b), van Verordening (EEG) nr.
3950/92, wordt het representatieve vetgehalte van de overgedragen hoeveelheid verlaagd tot het bovenbedoelde nationale gemiddelde vetgehalte.
Artikel 4
Vergelĳking van de vetgehalten
1.
Om de in artikel 5 bedoelde eindafrekening van de
heffing op te stellen, wordt voor elke producent het gemiddelde
vetgehalte van de door hem geleverde melk en/of melkequivalenten vergeleken met het representatieve vetgehalte waarover
hĳ beschikt.
Indien een positief verschil wordt geconstateerd, wordt de geleverde hoeveelheid melk of melkequivalent verhoogd met
0,18 % voor elke 0,1 gram melkvet meer per kilogram melk.
Indien een negatief verschil wordt geconstateerd, wordt de
geleverde hoeveelheid melk of melkequivalent verminderd met
0,18 % voor elke 0,1 gram melkvet minder per kilogram melk.
Indien de geleverde hoeveelheid melk in liters wordt uitgedrukt,
wordt op de aanpassing van 0,18 % per 0,1 gram melkvet de
coëfficiënt 0,971 toegepast.
2.
Indien de totale leveringen in een lidstaat groter zĳn dan
de overeenkomstig lid 1 gecorrigeerde hoeveelheid, is de
heffing verschuldigd over het verschil tussen de totale leveringen en de referentiehoeveelheid voor leveringen waarover de
lidstaat beschikt.
Artikel 5
Afrekeningen van de leveringen
1.
Aan het einde van elk in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3950/92 bedoeld tĳdvak stelt de koper voor elke producent
een afrekening vast waarin ten minste de hoeveelheid melk
en/of melkequivalent die deze hem gedurende het tĳdvak heeft
geleverd en het desbetreffende vetgehalte worden aangegeven.
Voor een schrikkeljaar wordt de hoeveelheid melk of melkequivalent verminderd met een zestigste van de in de maanden
februari en maart geleverde hoeveelheden.
2.
De koper deelt jaarlĳks vóór 15 mei aan de bevoegde
autoriteit van de lidstaat het overzicht van de afrekeningen van
de producenten mee, waarin ten minste de totale hoeveelheid
en het gemiddelde vetgehalte van de aan hem geleverde melk
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en/of melkequivalent is opgenomen, alsmede, indien de lidstaat
dit verlangt, voor elke producent de referentiehoeveelheid en
het representatieve vetgehalte per producent, de overeenkomstig artikel 4, lid 1, gecorrigeerde hoeveelheid, de som van de
individuele referentiehoeveelheden en de gecorrigeerde hoeveelheden waarover deze producenten beschikken en het gemiddelde representatieve vetgehalte dat voor hen geldt.
In voorkomend geval geeft de koper aan dat hĳ in de
betrokken periode geen leveringen heeft ontvangen.
3.
Behoudens door de bevoegde autoriteit naar behoren
vastgestelde overmacht, is de koper in geval van niet-inachtneming van de in lid 2 bedoelde termĳn een bedrag per kalenderdag overschrĳding verschuldigd dat gelĳk is aan de heffing
over een overschrĳding met 0,01 % van de hem door de
producenten geleverde hoeveelheden melk en melkequivalent.
Indien deze hoeveelheden niet bekend zĳn doordat er geen
aangifte is, mogen zĳ door de bevoegde autoriteit worden
geraamd. Het bedoelde bedrag mag niet minder dan 100 EUR
en niet meer dan 100 000 EUR bedragen.
4.
Indien de aangifte niet vóór 1 juli wordt ingediend, zĳn
na afloop van een termĳn van 30 dagen na de aanmaning door
de lidstaat, de in artikel 13, lid 3, vastgestelde sancties van
toepassing, behalve in de in lid 4, tweede alinea, van hetzelfde
artikel vastgestelde gevallen. Lid 3 van dit artikel blĳft gedurende de aanmaningsperiode van toepassing.

Artikel 6
Aangiften rechtstreekse verkoop
1.
Wat de rechtstreekse verkoop betreft, neemt de producent aan het einde van elk in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3950/92 bedoeld tĳdvak in een aangifte, per product, de
rechtstreeks aan de consument en/of aan groothandelaars, affineurs of kleinhandelaars verkochte hoeveelheden melk en/of
andere zuivelproducten op.
Voor een schrikkeljaar wordt de hoeveelheid melk of melkequivalent verlaagd met hetzĳ een zestigste van de in de maanden
februari en maart rechtstreeks verkochte hoeveelheden, hetzĳ
een driehonderdzesenzestigste van de in het betrokken tĳdvak
van twaalf maanden rechtstreeks verkochte hoeveelheden.
2.
De producent zendt jaarlĳks vóór 15 mei zĳn aangifte toe
aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat.
De lidstaat mag bepalen dat een producent die over een referentiehoeveelheid voor rechtstreekse verkoop beschikt,
verplicht is om in voorkomend geval aan te geven dat hĳ in de
betrokken periode geen melk heeft verkocht.
3.
De producent is in geval van niet-inachtneming van de in
lid 2 bedoelde termĳn een bedrag per kalenderdag overschrĳding verschuldigd dat gelĳk is aan de heffing over een overschrĳding met 0,01 % van de referentiehoeveelheid voor rechtstreekse verkoop waarover hĳ beschikt. Dit bedrag mag niet
minder dan 100 EUR en niet meer dan 1 000 EUR bedragen.
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Als hĳ deze referentiehoeveelheid heeft overschreden en de
nationale referentiehoeveelheid voor rechtstreekse verkoop ook
is overschreden, is hĳ ook de heffing over de totale overschrĳding verschuldigd en komt hĳ niet in aanmerking voor de
eventuele verdeling van de niet-gebruikte referentiehoeveelheden als bedoeld in artikel 2, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 3950/92.
Als de producent een onjuiste aangifte heeft ingediend, legt de
lidstaat hem de verplichting op een bedrag te betalen dat
evenredig is aan de betrokken hoeveelheid melk en de ernst
van de onregelmatigheid en dat ten hoogste gelĳk is aan de
theoretische heffing over de hoeveelheid melk die het gevolg is
van de toegepaste correctie.
4.
Indien de aangifte niet vóór 1 juli wordt ingediend, is na
afloop van een termĳn van 30 dagen na de aanmaning door de
lidstaat, het bepaalde in artikel 5, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 3950/92 van toepassing op de referentiehoeveelheid voor rechtstreekse verkoop van de betrokken producent.
Lid 3, eerste alinea, van dit artikel blĳft gedurende de aanmaningsperiode van toepassing.
5.
De in de leden 3 en 4 bedoelde sancties worden niet
opgelegd, als de lidstaat vaststelt dat sprake is van overmacht,
of dat de onregelmatigheid niet opzettelĳk of niet uit grove
nalatigheid is begaan, of dat zĳ voor het functioneren van de
regeling en de doeltreffendheid van de controles van zeer
gering belang is.

HOOFDSTUK III
BETALING VAN DE HEFFING

10.7.2001

1 september van het betrokken jaar geldt en die voor iedere
lidstaat overeenkomstig bĳlage II wordt vastgesteld, vermeerderd met één procentpunt.
De in de eerste alinea bedoelde rente wordt gecrediteerd aan
het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
(EOGFL), afdeling Garantie.
3.
De lidstaten nemen de nodige aanvullende maatregelen
om ervoor te zorgen dat de verschuldigde heffing binnen de
voorgeschreven termĳn aan de Gemeenschap wordt betaald
overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 296/
96 van de Commissie (1).
4.
Indien uit het in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) nr.
296/96 bedoelde dossier dat de lidstaten maandelĳks bĳ de
Commissie indienen, blĳkt dat deze termĳn niet in acht is
genomen, verlaagt de Commissie de voorschotten op afrekening van de landbouwuitgaven naar rata van het verschuldigde
bedrag of het geraamde verschuldigde bedrag.
Artikel 9
Criteria voor de verdeling van het teveel aan heffing
1.
De lidstaten bepalen in voorkomend geval de in artikel 2,
lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3950/92 bedoelde prioritaire
categorieën producenten aan de hand van een of meer van de
volgende objectieve criteria, in volgorde van prioriteit:
a) de formele erkenning door de bevoegde autoriteit van de
lidstaat dat de heffing, geheel of gedeeltelĳk, ten onrechte is
geheven;
b) de geografische ligging van het bedrĳf, in de eerste plaats de
ligging in berggebieden als bedoeld in artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad (2);
c) de maximale veedichtheid van het bedrĳf, die kenmerkend is
voor extensivering van de dierlĳke productie;

Artikel 7
Kennisgeving van de heffing
De bevoegde autoriteit geeft de koper of, in het geval van
rechtstreekse verkoop, de producent, kennis of bevestiging van
het bedrag van de verschuldigde heffing na al dan niet, naargelang het besluit van de lidstaat, de ongebruikte referentiehoeveelheden geheel of gedeeltelĳk opnieuw te hebben toegewezen, hetzĳ rechtstreeks aan de betrokken producenten, hetzĳ
aan de kopers met het oog op omslag over de betrokken
producenten.

d) de hoeveelheid waarmee de individuele referentiehoeveelheid is overschreden;
e) de referentiehoeveelheid waarover de producent beschikt.
2.
Indien bĳ toepassing van de in lid 1 vastgestelde criteria
de beschikbare financiële middelen voor een gegeven periode
niet volledig worden opgebruikt, worden door de lidstaat na
overleg met de Commissie andere objectieve criteria vastgesteld.
HOOFDSTUK IV
NATIONALE RESERVE

Artikel 8
Betalingstermĳn
1.
De heffingplichtige koper of, in het geval van rechtstreekse verkoop, producent maakt jaarlĳks vóór 1 september
het verschuldigde bedrag aan de bevoegde autoriteit over
volgens de door de lidstaat vastgestelde nadere voorschriften.
2.
Indien de betalingstermĳn niet in acht wordt genomen,
wordt over de verschuldigde bedragen jaarlĳks een rente berekend tegen de driemaandelĳkse referentierentevoet die op

Artikel 10
Opneming in de nationale reserve
Referentiehoeveelheden waarvoor geen individuele bestemming
is of niet langer een individuele bestemming is, worden opgenomen in de nationale reserve als bedoeld in artikel 5 van
Verordening (EEG) nr. 3950/92. Referentiehoeveelheden voor
leveringen en voor rechtstreekse verkoop worden afzonderlĳk
geboekt.
(1) PB L 39 van 17.2.1996, blz. 5.
(2) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.
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HOOFDSTUK V

CONTROLEMAATREGELEN

Artikel 11
Controles door de lidstaten

L 187/23

Een controle wordt als voltooid beschouwd wanneer het
betrokken controleverslag beschikbaar is.
Elke koper moet ten minste eens in de vĳf jaar worden gecontroleerd.
Artikel 13

1.
De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de heffing op de hoeveelheden melk en melkequivalent die op de markt zĳn gebracht boven de in artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 3950/92 bedoelde hoeveelheden, op de
juiste wĳze wordt geïnd en, in het geval van leveringen, op de
betrokken producenten wordt afgewenteld.

1.
Om op het grondgebied van een lidstaat werkzaam te
mogen zĳn, moet een koper door de betrokken lidstaat erkend
zĳn.

2.
De lidstaten nemen de nodige aanvullende maatregelen
om:

2.
Onverminderd strengere bepalingen van de betrokken
lidstaat, wordt een koper slechts erkend indien hĳ:

a) de gevallen te controleren waarin overeenkomstig artikel 8,
onder a), van Verordening (EEG) nr. 3950/92 de melkproductie geheel of gedeeltelĳk wordt gestaakt en/of geheel of
gedeeltelĳk afstand wordt gedaan van de referentiehoeveelheid, indien de desbetreffende bepalingen worden toegepast;

a) aantoont handelaar te zĳn in de zin van de nationale regelgeving;

b) ervoor te zorgen dat de belanghebbenden worden geïnformeerd over de strafrechtelĳke of bestuursrechtelĳke sancties
op niet-naleving van het bepaalde in Verordening (EEG) nr.
3950/92 en in deze verordening.
3.
De lidstaat verifieert door materiële controle of de op de
markt gebrachte hoeveelheden melk en melkequivalent juist
zĳn geboekt en verricht daartoe controles op het vervoer van
melk tĳdens het ophalen bĳ bedrĳven, en controleert met name
ter plaatse:
a) bĳ de kopers, de in artikel 5, lid 2, bedoelde afrekeningen of
aangiften en de geloofwaardigheid van de in artikel 14,
leden 2 en 3, bedoelde productboekhouding en geboekte
leveringen, door toetsing aan de handels- en andere documenten waaruit blĳkt hoe de opgehaalde hoeveelheden
melk en melkequivalent zĳn gebruikt;
b) bĳ de producenten die rechtstreeks verkopen, de geloofwaardigheid van de in artikel 6, lid 1, bedoelde aangifte en
van de in artikel 14, lid 5, bedoelde productboekhouding.
Artikel 12
Aantal controles en termĳnen
1.
De in artikel 11, lid 3, bedoelde controles worden door
de lidstaten georganiseerd op basis van een risicoanalyse
waarbĳ met name rekening wordt gehouden met de aangiften
dat geen verkoop heeft plaatsgevonden en met de niet-indiening van de afrekeningen als bedoeld in artikel 5, lid 2, en
artikel 6, lid 2.
2.
Voor elk in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3950/92
bedoeld tĳdvak, moeten de controles uiterlĳk 21 maanden na
de betrokken periode zĳn voltooid. Per jaar wordt ten minste
gecontroleerd:
a) wat artikel 11, lid 3, onder a), betreft, 40 % van de voor de
betrokken periode aangegeven hoeveelheid melk;
b) wat artikel 11, lid 3, onder b), betreft, 5 % van het aantal
betrokken producenten.

Erkenning van de koper

b) in de betrokken lidstaat over ruimten beschikt waar de
productboekhouding, de registers en de overige in artikel
14, lid 2, bedoelde documenten door de bevoegde autoriteit
kunnen worden geraadpleegd;
c) zich ertoe verbindt de productboekhouding, de registers en
de overige in artikel 14, lid 2, bedoelde documenten voortdurend bĳ te werken;
d) zich ertoe verbindt ten minste eens per jaar de afrekeningen
dan wel de aangifte als bedoeld in artikel 5, lid 2, aan de
bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat toe te zenden.
3.
Onverminderd de door de betrokken lidstaat vastgestelde
of vast te stellen sancties, wordt de erkenning ingetrokken
indien niet meer aan de in lid 2, onder a) en b), bedoelde
voorwaarden wordt voldaan. Wanneer wordt geconstateerd dat
de koper een onjuiste afrekening of aangifte heeft ingediend, of
de in lid 2, onder c), bedoelde verplichting dan wel bĳ herhaling een andere, in Verordening (EEG) nr. 3950/92, in deze
verordening of in de toepasselĳke nationale regelgeving opgenomen verplichting niet is nagekomen, wordt de erkenning
door de lidstaat ingetrokken of wordt een boete opgelegd
waarvan het bedrag evenredig is aan de betrokken hoeveelheid
melk en de ernst van onregelmatigheid.
4.
Op verzoek van de koper kan de erkenning worden
hersteld na een periode van ten minste zes maanden, op voorwaarde dat een grondige nieuwe controle bevredigende resultaten oplevert.
De in lid 3 bedoelde sancties worden niet toegepast, als de
lidstaat vaststelt dat sprake is van overmacht, of dat de onregelmatigheid niet opzettelĳk of niet uit grove nalatigheid is
begaan, of dat zĳ voor het functioneren van de regeling en de
doeltreffendheid van de controles van zeer gering belang is.
Artikel 14
Verplichtingen van koper en producent
1.
De producent is verplicht zich ervan te vergewissen dat
de koper aan wie hĳ levert, is erkend. De lidstaten kunnen
sancties op de levering aan een niet-erkende koper vaststellen.
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2.
De koper houdt de volgende documenten ter beschikking
van de bevoegde autoriteit van de lidstaat gedurende ten minste
drie jaar, te rekenen vanaf het einde van het jaar van opstelling:
een productboekhouding per tĳdvak van twaalf maanden met,
per producent, de naam en het adres en de in artikel 5, lid 2,
bedoelde gegevens die, wat de geleverde hoeveelheden betreft,
eens per maand of per periode van vier weken, en, wat de
andere gegevens betreft, eens per jaar worden opgetekend,
alsmede de handelsdocumenten, de correspondentie en andere
aanvullende inlichtingen als bedoeld in Verordening (EEG) nr.
4045/89 van de Raad (1), aan de hand waarvan deze productboekhouding kan worden gecontroleerd.

b) hun met redenen omkleed besluit wanneer van het bepaalde
in artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3950/92
gebruik wordt gemaakt;

3.
De koper is verantwoordelĳk voor de boeking uit hoofde
van de regeling inzake de extra heffing van alle aan hem
geleverde hoeveelheden melk en/of andere zuivelproducten; in
dit verband houdt hĳ de volgende documenten ter beschikking
van de bevoegde autoriteit gedurende ten minste drie jaar, te
rekenen vanaf het einde van het jaar van opstelling: de lĳst van
kopers en be- of verwerkende bedrĳven van melk of andere
zuivelproducten die hem deze producten hebben geleverd,
alsmede een overzicht, per maand, van de door elke leverancier
geleverde hoeveelheid.

f) de methode of methoden die in het kader van deze verordening is, respectievelĳk zĳn, gebruikt om de massa te meten,
of, in voorkomend geval, om de volumes om te rekenen in
massa, de rechtvaardiging van de gekozen coëfficiënten en
de precieze omstandigheden waarin deze van toepassing
zĳn, alsmede latere wĳzigingen ervan.

4.
De melk en/of de andere zuivelproducten gaan, wanneer
zĳ bĳ de bedrĳven worden opgehaald, vergezeld van een document waarmee de levering wordt geïdentificeerd. Daarnaast
bewaart de koper een bewĳsstuk van elke afzonderlĳke levering
gedurende ten minste drie jaar, te rekenen vanaf het einde van
het jaar van opstelling.
5.
De producent die rechtstreeks verkoopt, houdt de
volgende documenten ter beschikking van de bevoegde autoriteit van de lidstaat gedurende ten minste drie jaar, te rekenen
vanaf het einde van het jaar van opstelling: een productboekhouding per tĳdvak van twaalf maanden met de hoeveelheid
rechtstreeks aan de consument en/of aan groothandelaars, affineurs of kleinhandelaars verkochte melk en/of zuivelproducten,
per maand en per product, alsmede het register overeenkomstig
artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad (2) van de op het bedrĳf voor de
melkproductie gehouden dieren en de bewĳsstukken die het
mogelĳk maken de bovenbedoelde productboekhouding te
controleren.

d) de resultaten en gegevens die nodig zĳn voor de evaluatie
van de krachtens artikel 8, onder a) en b), van Verordening
(EEG) nr. 3950/92 uitgevoerde maatregelen;
e) de naar behoren ingevulde in bĳlage I opgenomen vragenlĳst, jaarlĳks vóór 1 september;

2.
Bĳ niet-naleving van de bepalingen betreffende de in lid
1, onder e), bedoelde vragenlĳst, houdt de Commissie overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EG) nr. 2040/2000 van de
Raad (3) een forfaitair bedrag in op de voorschotten bĳ afrekening van de landbouwuitgaven van de betrokken lidstaten. Dat
bedrag is gelĳk aan een percentage van de heffing voor een
theoretische overschrĳding van de betrokken totale referentiehoeveelheid, en wordt als volgt berekend:
a) als de vragenlĳst niet uiterlĳk 1 september is ingediend of
als de voor de berekening van de heffing essentiële gegevens
ontbreken, 0,01 % per week waarmee de termĳn is overschreden;
b) als wordt geconstateerd dat de som van de geleverde of
rechtstreeks verkochte hoeveelheden waarvan in de in lid 3
bedoelde bĳ gewerkte versies mededeling wordt gedaan,
meer dan 10 % afwĳkt van de gegevens in het oorspronkelĳke antwoord op de vragenlĳst, 0,1 %.
3.
Bĳ wĳziging van de gegevens van de in lid 1, onder e),
bedoelde vragenlĳst, met name naar aanleiding van de
controles waarin is voorzien bĳ artikel 11, wordt aan de
Commissie vóór 1 december, 1 maart, 1 juni en 1 september
van elk jaar een bĳgewerkte versie van de vragenlĳst toegezonden.

HOOFDSTUK VI

Artikel 16

MEDEDELINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Intrekking

Artikel 15
Mededelingen
1.

c) de overeenkomstig artikel 4, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 3950/92 overgedragen hoeveelheden, jaarlĳks vóór 1 maart;

1.
Verordening (EEG) nr. 536/93 en Beschikking 93/673/EG
worden ingetrokken.
2.
Verwĳzingen naar Verordening (EEG) nr. 536/93 gelden
als verwĳzingen naar deze verordening en worden gelezen
volgens de in bĳlage III opgenomen concordantietabel.

De lidstaten doen de Commissie mededeling van:

a) de voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3950/92
en van de onderhavige verordening vastgestelde maatregelen
en de eventuele wĳzigingen daarvan, binnen een maand na
de vaststelling van de betrokken maatregel of wĳziging;
(1) PB L 388 van 30.12.1989, blz. 18.
(2) PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1.

Artikel 17
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 31 maart 2002.
(3) PB L 244 van 29.9.2000, blz. 27.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BĲLAGE III
Concordantietabel
Deze verordening

Verordening (EEG) nr. 536/93

Artikel 1: Doel en werkingssfeer

—

Artikel 2: Definities en equivalenties

Artikel 1

Artikel 3: Representatief vetgehalte

Artikel 2, lid 1

Artikel 4: Vergelĳking vetgehalten

Artikel 2, lid 2

Artikel 5: Afrekeningen van de leveringen

Artikel 3, leden 1 en 2

Artikel 6: Aangiften rechtstreekse verkoop

Artikel 4, leden 1 en 2

Artikel 7: Kennisgeving van de heffing

Artikel 3, lid 3, en artikel 4, lid 3

Artikel 8: Betalingstermĳn

Artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 4, en artikel
5, lid 2

Artikel 9: Criteria voor de verdeling van het teveel aan heffing

Artikel 5, lid 1

Artikel 10: Opneming in de nationale reserve

Artikel 6

Artikel 11: Controles door de lidstaten

Artikel 7, leden 1, 2 en 3

Artikel 12: Aantal controles en termĳnen

Artikel 7, lid 3

Artikel 13: Erkenning van de koper

Artikel 7, lid 1, onder a)

Artikel 14: Verplichtingen van koper en producent die rechtstreeks
verkoopt

Artikel 7, lid 1, onder b) t/m f)

Artikel 15: Mededelingen

Artikel 8

Artikel 16: Intrekkingen

Artikel 9

Artikel 17: Inwerkingtreding

—

Bĳlage I: Jaarlĳkse vragenlĳst

Bĳlage

Bĳlage II: Referentierentevoet

—

Bĳlage III: Concordantietabel

—

10.7.2001

10.7.2001
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VERORDENING (EG) Nr. 1393/2001 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 2001
waarbĳ, voor sommige regio's in Frankrĳk, van Verordening (EG) nr. 2316/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen wordt afgeweken ten aanzien van de
braaklegging
en ten minste 27 % van het voederareaal van het
betrokken bedrĳf overstroomd is geweest, waarbĳ
evenwel maatregelen moeten worden genomen om te
garanderen dat het gebruik van die percelen niet van
winstgevende aard zal zĳn.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad van 17
mei 1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1038/2001 (2), en met name op
artikel 9,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Verordening (EG) nr. 2316/1999 van de
Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1157/2001 (4), zĳn uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 vastgesteld met betrekking
tot de voorwaarden voor de toekenning van de areaalbetalingen, waaronder die voor braaklegging.

(1)

In artikel 19, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr.
2316/1999 is bepaald dat de braakgelegde percelen uit
productie moeten blĳven gedurende een periode die
uiterlĳk op 15 januari begint en niet eerder dan op 31
augustus eindigt, en behoudens andersluidende bepalingen niet voor landbouwproductie of een winstgevende
bestemming mogen worden gebruikt. De overstromingen die zich in de maanden april en mei 2001 in
sommige regio's in Frankrĳk hebben voorgedaan,
hebben de voedervoorziening nadelig beïnvloed en
zullen, als niet voor het gebruikelĳke voer kan worden
gezorgd, zware inkomensverliezen voor de producenten
tot gevolg hebben doordat dezen zich genoodzaakt
zullen zien hun dieren te verkopen. Het is dus wenselĳk
voor tĳdelĳke alternatieven te zorgen door het gebruik
van de in het kader van de regeling voor akkerbouwgewassen braakgelegde percelen toe te staan wanneer dat
volgens objectieve criteria volkomen gerechtvaardigd is

(2)

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Voor het verkoopseizoen 2001/2002 kunnen in de in de
bĳlage genoemde regio's de voor braaklegging aangegeven
percelen in afwĳking van artikel 19, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 2316/1999 worden gebruikt voor de voedering
van dieren wanneer dat volgens objectieve criteria volkomen
gerechtvaardigd is en ten minste 27 % van het voederareaal van
het betrokken bedrĳf overstroomd is geweest.
2.
Frankrĳk neemt alle nodige maatregelen om te garanderen dat het gebruik van de braakgelegde percelen niet van
winstgevende aard zal zĳn, en met name om de op de
betrokken percelen geoogste producten uit te sluiten van de bĳ
Verordening (EG) nr. 603/95 van de Raad (5) ingestelde steunregeling voor gedroogde voedergewassen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 15 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160
145
280
157

van
van
van
van

26.6.1999, blz. 1.
31.5.2001, blz. 16.
30.10.1999, blz. 43.
14.6.2001, blz. 8.

(5) PB L 63 van 21.3.1995, blz. 1.
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BĲLAGE
FRANKRĲK
De volgende departementen:
Loire-Atlantique

Cher

Calvados

Charente-Maritime

Maine-et-Loire

Sarthe

Haute-Saône

Vendée

Indre

Eure

Mayenne

Nièvre

Indre-et-Loire

Val-d'Oise

Côte-d'Or

Yonne

Aisne

Seine-Maritime

Somme

Rhône

Pas-de-Calais

Yvelines

Loir-et-Cher

Saône-et-Loire

Morbihan

Oise

Nord

Ille-et-Vilaine
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VERORDENING (EG) Nr. 1394/2001 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 2001
tot vaststelling van een aantal bepalingen voor het beheer van de kwantitatieve contingenten die in
2002 van toepassing zĳn op bepaalde producten uit de Volksrepubliek China
worden de contingenten in twee delen verdeeld, waarvan
het ene aan de traditionele importeurs en het andere aan
de overige aanvragers van een vergunning wordt toegewezen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 520/94 van de Raad van 7
maart 1994 houdende de totstandbrenging van een communautaire procedure voor het beheer van kwantitatieve contingenten (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 138/
96 (2), inzonderheid op artikel 2, leden 3 en 4, artikel 6, lid 3,
en de artikelen 23 en 24,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft bĳ Verordening (EG) nr. 519/94 van 7
maart 1994 betreffende de gemeenschappelĳke regeling
voor de invoer uit bepaalde derde landen en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 1765/82, (EEG) nr.
1766/82 en (EEG) nr. 3420/83 (3), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1138/98 (4), voor enkele
producten uit de Volksrepubliek China voor één jaar
geldende kwantitatieve contingenten ingesteld, die in
bĳlage II bĳ die verordening zĳn vermeld. Deze contingenten worden beheerd overeenkomstig het bepaalde in
Verordening (EG) nr. 520/94.

(2)

De Comissie heeft vervolgens haar goedkeuring gehecht
aan Verordening (EG) nr. 738/94 (5), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 983/96 (6), tot vaststelling van
een aantal bepalingen ter uitvoering van Verordening
(EG) nr. 520/94. Deze bepalingen zĳn van toepassing op
het beheer van de bovengenoemde contingenten, onder
voorbehoud van het bepaalde in de onderhavige verordening.
Gezien de eigenschappen van de Chinese economie, de
seizoengebonden levering van bepaalde producten en de
voor het vervoer benodigde tĳd, worden handelscontracten voor aan de contingenten onderworpen
producten over het algemeen vóór aanvang van het
contingentjaar gesloten. Voorkomen dient te worden dat
de voorgenomen invoer door administratieve knelpunten worden bemoeilĳkt. Daarom dienen, teneinde de
continuïteit van het handelsverkeer te waarborgen, de
regelingen voor het beheer en de toewĳzing van de voor
2002 te openen contingenten vóór aanvang van het
contingentjaar te worden vastgesteld.

(3)

Bĳ onderzoek van de verschillende methoden voor het
beheer van contingenten waarin Verordening (EG) nr.
520/94 voorziet, is gebleken dat de op de traditionele
handelsstromen gebaseerde methode in dit geval het
meest geschikt is. Bĳ toepassing van deze methode

(4)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

66 van 10.3.1994,
21 van 27.1.1996,
67 van 10.3.1994,
159 van 3.6.1998,
87 van 31.3.1994,
131 van 1.6.1996,

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

1.
6.
89.
1.
47.
47.

(5)

Deze methode is het meest geschikt gebleken om de
continuïteit van het handelsverkeer voor de betrokken
ondernemingen in de Gemeenschap te waarborgen en
verstoring van de handelsstromen te voorkomen.

(6)

De referentieperiode die in eerdere verordeningen inzake
het beheer van deze contingenten was gebruikt, kan niet
worden aangepast. Het jaar 2000 werd gekenmerkt door
een aantal verstoringen, zoals met name meer dan een
verdubbeling van het aantal aanvragen uit één lidstaat,
waardoor aan de afzonderlĳke niet-traditionele
importeurs in alle lidstaten aanzienlĳk geringere hoeveelheden konden worden toegewezen. De jaren 1998 en
1999 zĳn daarom van de recente jaren het meest representatief voor het handelsverkeer in de betrokken
producten. Traditionele importeurs moeten derhalve
aantonen dat zĳ producten uit de Volksrepubliek China
die onder de contingenten vallen in 1998 of in 1999
hebben ingevoerd.

(7)

Gebleken is dat de in artikel 10 van Verordening (EG) nr.
520/94 genoemde methode van toewĳzing, namelĳk op
volgorde van de binnenkomst van de aanvragen, voor de
toewĳzing van het voor niet-traditionele importeurs
bestemde deel van het contingent minder geschikt kan
zĳn. Het is derhalve, in overeenstemming met artikel 2,
lid 4, van Verordening (EG) nr. 520/94, wenselĳk te
voorzien in een verdeling naar rato van de gevraagde
hoeveelheden, door middel van een gelĳktĳdig onderzoek van de ingediende aanvragen voor invoervergunningen overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG)
nr. 520/94.

(8)

Gebleken is dat de ongewone toename van het aantal
aanvragen voor het deel van het contingent dat voor
niet-traditionele importeurs is bestemd, te wĳten is aan
het indienen van veelvoudige aanvragen door ondernemingen die niet daadwerkelĳk als zelfstandige
importeurs actief zĳn, maar uitsluitend als afzonderlĳke
rechtspersonen zĳn opgericht om meerdere aanvragen te
kunnen indienen. Volgens Verordening (EG) nr. 520/94,
inzonderheid de vĳfde overweging en artikel 5, dient de
Commissie erop toe te zien dat voor al degenen die een
aanvraag om een vergunning indienen gelĳke voorwaarden voor de toegang tot contingenten gelden, en
dat de vergunningen betrekking hebben op een economisch verantwoorde hoeveelheid. Om het deel van de
contingenten dat voor niet-traditionele importeurs is
bestemd te verdelen volgens deze principes, moeten de
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administratieve procedures worden gewĳzigd. De
Commissie acht het noodzakelĳk te bepalen dat ondernemers die als niet-traditionele importeurs een aanvraag
indienen en die verbonden personen zĳn als bedoeld in
artikel 143 van Verordening (EG) nr. 2454/93 van de
Commissie (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 993/2001 (2), voor elk deel van de contingenten dat
voor niet-traditionele importeurs is bestemd, slechts één
aanvraag mogen indienen. Om speculatieve aanvragen te
voorkomen, dient de hoeveelheid die niet-traditionele
importeurs kunnen aanvragen tot een maximum te
worden beperkt.
(9)

Een termĳn dient te worden vastgesteld waarbinnen de
traditionele en andere importeurs hun aanvragen voor
invoervergunningen kunnen indienen.

(10)

De lidstaten dienen de Commissie overeenkomstig
artikel 8 van Verordening (EG) nr. 520/94 in kennis te
stellen van de aanvragen voor invoervergunningen die
zĳ hebben ontvangen. De gegevens betreffende de vroegere invoer van de traditionele importeurs moeten in
dezelfde eenheid worden opgegeven als die waarin het
betrokken contingent is uitgedrukt.

(11)

De geldigheidsduur van de invoervergunningen dient op
31 december 2002 te verstrĳken, gezien de aard van de
handel in de producten waarop deze contingenten
betrekking hebben en in het bĳzonder de voor het
vervoer benodigde tĳd.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité voor
contingentenbeheer dat in artikel 22 bĳ Verordening
(EG) nr. 520/94 is ingesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bĳ deze verordening worden de bepalingen vastgesteld die in
2002 van toepassing zĳn op het beheer van de in bĳlage II bĳ
Verordening {EG) nr. 519/94 bedoelde kwantitatieve contingenten
Verordening (EG) nr. 738/94 tot vaststelling van een aantal
bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 520/94 is
van toepassing onder voorbehoud van de bĳzondere bepalingen van deze verordening.

Artikel 2
1.
De in artikel 1 bedoelde kwantitatieve contingenten
worden toegewezen volgens de op de traditionele handelsstromen gebaseerde methode bedoeld in artikel 2, lid 2, onder
a), van Verordening (EG) nr. 520/94.
(1) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.
(2) PB L 141 van 28.5.2001, blz. 1.
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2.
Het aan traditionele importeurs toe te wĳzen deel en het
aan de overige importeurs toe te wĳzen deel van elk contingent
zĳn aangegeven in bĳlage I bĳ deze verordening.
3. a) Het voor de niet-traditionele importeurs bestemde deel
wordt toegewezen in verhouding tot de aangevraagde
hoeveelheden, waarbĳ de hoeveelheid die door iedere
aanvrager kan worden aangevraagd de in bĳlage II aangegeven hoeveelheid niet mag overschrĳden;
b) Ondernemers die verbonden personen zĳn, zoals gedefinieerd in artikel 143 van Verordening (EG) nr. 2454/93
houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad (3)
tot vaststelling van het communautair douanewetboek,
mogen slechts één aanvraag indienen voor het deel van
het contingent dat voor niet-traditionele importeurs is
bestemd, voor de in de aanvraag omschreven goederen.
Naast de verklaring die vereist is op grond van artikel 3,
lid 2, onder g), van Verordening (EG) nr. 738/94 dient
bĳ de aanvraag voor een vergunning voor het deel van
het contingent dat voor niet-traditionele importeurs is
bestemd, te worden verklaard dat de aanvrager niet
verbonden is met een andere vergunningaanvrager voor
het deel van het desbetreffende contingent dat voor niettraditionele importeurs is bestemd.

Artikel 3
Aanvragen voor invoervergunningen kunnen bĳ de in bĳlage
III vermelde bevoegde instanties worden ingediend vanaf de
dag volgende op die van de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, tot
7 september 2001, 15.00 uur plaatselĳke tĳd te Brussel.

Artikel 4
1.
Voor de toewĳzing van het voor traditionele importeurs
bestemde deel van elk contingent worden als zodanig die
importeurs beschouwd, die kunnen aantonen dat zĳ gedurende
het kalenderjaar 1998 of 1999 goederen hebben ingevoerd.
2.
De in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 520/94 bedoelde
bewĳsstukken dienen betrekking te hebben op in het kalenderjaar 1998 of 1999 in het vrĳe verkeer gebrachte producten uit
de Volksrepubliek China waarvoor de kwantitatieve contingenten gelden en waarop de vergunningaanvraag betrekking
heeft.
3.
In plaats van de achter het eerste streepje van artikel 7
van Verordening (EG) nr. 520/94 bedoelde bewĳsstukken kan
de aanvrager zĳn vergunningaanvraag vergezeld doen gaan van
een door de bevoegde nationale instanties opgesteld en gecertificeerd bewĳsstuk, gebaseerd op de douanegegevens waarover
deze beschikken, met betrekking tot de betrokken producten
die in het kalenderjaar 1998 of 1999 werden ingevoerd, hetzĳ
door hemzelf, hetzĳ, indien van toepassing, door een handelaar
wiens activiteiten hĳ heeft voortgezet.
(3) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.
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Artikel 5
De lidstaten delen de Commissie uiterlĳk op 21 september
2001, om 10.00 uur plaatselĳke tĳd te Brussel, het aantal
ontvangen aanvragen voor invoervergunningen en de totale
gevraagde hoeveelheid mee, alsmede, wat de aanvragen van
traditionele importeurs betreft, de hoeveelheden die in elk jaar
van de in artikel 4, lid l, van deze verordening bedoelde referentieperiode door traditionele importeurs werden ingevoerd.
Artikel 6
Uiterlĳk op 12 oktober 2001 stelt de Commissie de kwantitatieve criteria vast aan de hand waarvan de bevoegde nationale
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autoriteiten bepalen of aan de aanvraag van een importeur kan
worden voldaan.
Artikel 7
De invoervergunningen zĳn vanaf 1 januari 2002 één jaar
geldig.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 juli 2001.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie
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BĲLAGE I

VERDELING VAN DE CONTINGENTEN

Productomschrĳving

Schoeisel ingedeeld onder GS/GN-code

GS/GN-code

Voor traditionele
importeurs bestemd deel
(70 %)

Voor de overige
importeurs bestemd deel
(30 %)

ex 6402 99 (1)

27 406 037 paar

11 745 444 paar

6403 51
6403 59

1 956 500 paar

838 500 paar

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

8 484 000 paar

3 636 000 paar

ex 6404 11 (2)

12 760 146 paar

5 468 634 paar

6404 19 10

22 328 402 paar

9 569 314 paar

Tafel- en keukengerei van porselein, ingedeeld
onder GS/GN-code

6911 10

33 663 ton

14 427 ton

Vaatwerk, andere huishoudelĳke artikelen en
toiletartikelen, van keramische stoffen, andere
dan porselein, ingedeeld onder GS/GN-code

6912 00

25 468 ton

10 915 ton

(1) Met uitzondering van volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel: schoeisel voor sportbeoefening met een cif-prĳs per paar van
9 EUR of meer, voorzien van een gegoten, niet-gespoten zool bestaande uit een of meer lagen, vervaardigd van synthetische materialen,
speciaal ontworpen om schokken als gevolg van verticale of zĳwaartse bewegingen op te vangen en met technische kenmerken als
luchtdichte kussentjes gevuld met gas of vloeistoffen, met mechanische bestanddelen die schokken opvangen of neutraliseren, of met
materialen zoals polymeren met een lage dichtheid.
(2) Met uitzondering van:
a) schoeisel ontworpen voor sportbeoefening, met een niet-gespoten zool, voorzien van punten, spĳkertjes, klemmen, dwarsreepjes en
dergelĳke, of uitgerust met voorzieningen voor het bevestigen daarvan;
b) volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel: schoeisel voor sportbeoefening met een cif-prĳs per paar van 9 EUR of meer,
voorzien van een gegoten, niet-gespoten zool bestaande uit een of meer lagen, vervaardigd van synthetische materialen, speciaal
ontworpen om schokken al gevolg van verticale of zĳwaartse bewegingen op te vangen en met technische kenmerken als luchtdichte
kussentjes gevuld met gas of vloeistoffen, met mechanische bestanddelen die schokken opvangen of neutraliseren, of met materialen
zoals polymeren met een lage dichtheid.
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BĲLAGE II

MAXIMUMHOEVEELHEID WAARVOOR NIET-TRADITIONELE IMPORTEURS EEN AANVRAAG KUNNEN
INDIENEN
Productomschrĳving

Schoeisel ingedeeld onder GS/GN-code

GS/GN-code

Vastgestelde
maximumhoeveelheid

ex 6402 99 (1)

5 000 paar

6403 51
6403 59

5 000 paar

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

5 000 paar

ex 6404 11 (2)

5 000 paar

6404 19 10

5 000 paar

Tafel- en keukengerei van porselein, ingedeeld onder GS/GN-code

6911 10

5 ton

Vaatwerk, andere huishoudelĳke artikelen en toiletartikelen, van keramische stoffen, andere dan porselein, ingedeeld onder GS/GN-code

6912 00

5 ton

(1) Met uitzondering van volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel: schoeisel voor sportbeoefening met een cif-prĳs per paar van
9 EUR of meer, voorzien van een gegoten, niet-gespoten zool bestaande uit een of meer lagen, vervaardigd van synthetische materialen,
speciaal ontworpen om schokken als gevolg van verticale of zĳwaartse bewegingen op te vangen en met technische kenmerken als
luchtdichte kussentjes gevuld met gas of vloeistoffen, met mechanische bestanddelen die schokken opvangen of neutraliseren, of met
materialen zoals polymeren met een lage dichtheid.
(2) Met uitzondering van:
a) schoeisel ontworpen voor sportbeoefening, met een niet-gespoten zool, voorzien van punten, spĳkertjes, klemmen, dwarsreepjes en
dergelĳke, of uitgerust met voorzieningen voor het bevestigen daarvan;
b) volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel: schoeisel voor sportbeoefening met een cif-prĳs per paar van 9 EUR of meer,
voorzien van een gegoten, niet-gespoten zool bestaande uit een of meer lagen, vervaardigd van synthetische materialen, speciaal
ontworpen om schokken als gevolg van verticale of zĳwaartse bewegingen op te vangen en met technische kenmerken als luchtdichte
kussentjes gevuld met gas of vloeistoffen, met mechanische bestanddelen die schokken opvangen of neutraliseren, of met materialen
zoals polymeren met een lage dichtheid.
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BĲLAGE III
LĲST VAN BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEITEN
1. BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
4e division: mise en œuvre des politiques commerciales
Service des licences
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
4e afdeling: Toepassing van de Handelspolitiek
Dienst Vergunningen
rue Général-Leman 60/Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél./Tel. (32-2) 206 58 16
Télécopieur/Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84
2. DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 64 01
3. DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 619 64 08-0
Fax (49) 619 69 42 26/(49) 61 96 908-800
4. GREECE/ΕΛΛΑ∆Α
Ministry of National Economy
General Secretariat of International Economic Relations
Directorate for Foreign Trade Issues
1, Kornarou Street
GR-Athens 10563
Tel.: (30-1) 328 60 31/328 60 32
Fax: (30-1) 328 60 94/328 60 59
5. ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40
6. FRANCE
Service des titres du commerce extérieur
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tél. (33-1) 55 07 46 69/95
Fax (33-1) 55 07 46 59
7. IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Licensing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 25 41
Fax (353-1) 631 25 62
8. ITALIA
Ministero del Commercio con l'estero
DG per la Politica commerciale e la gestione del regime degli
scambi — Divisione VII

Viale America, 341
I-00144 Roma
Tel. (39) 06 599 31/59 93 24 19/59 93 24 00
Fax (39) 06 592 55 56
9. LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél. (352) 22 61 62
Télécopieur (352) 46 61 38
10. NEDERLAND
Belastingdienst/Douane
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 526 06 98/523 92 37
11. ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Landstrasser Hauptstraße 55/57
A-1031 Wien
Tel. (43) 171 10 00 83 45
Fax (43) 171 10 00 83 86
12. PORTUGAL
Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Avenida da República, 79
P-1069-059 Lisboa
Tel.: (351) 217 91 18 00/19 43
Fax: (351) 217 93 22 10,/217 96 37 23
Telex: 13 418
13. SUOMI/FINLAND
Tullihallitus/Tullstyrelsen
Erottajankatu 2/Skillnadsgatan 2
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P./tfn (358-9) 6141
F./fax (358-9) 614 28 52
14. SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59
15. UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
TS23 2NF
United Kingdom
Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax (44-1642) 53 35 57
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VERORDENING (EG) Nr. 1395/2001 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 2001
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge
kwaliteit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie van
27 mei 1997 betreffende de opening en de wĳze van beheer
van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 134/1999 (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 936/97 voorziet in de artikelen 4
en 5 de bepalingen voor het indienen en voor het
afgeven van de invoercertificaten voor vlees zoals
bedoeld in artikel 2, onder f).

(2)

In artikel 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97 is
de hoeveelheid vers, gekoeld of bevroren rundvlees van
hoge kwaliteit, van oorsprong en van herkomst uit de
Verenigde Staten van Amerika en Canada, die in het
tĳdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 onder
bĳzondere voorwaarden mag worden ingevoerd, vastgesteld op 11 500 t.

(3)

Er moet aan herinnerd worden dat de in deze verordening bedoelde certificaten slechts tĳdens de gehele
geldigheidsduur ervan gebruikt kunnen worden voorzover de veterinairrechtelĳke voorschriften in acht
worden genomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot en
met 5 juli 2001 is ingediend voor vers, gekoeld of bevroren
rundvlees van hoge kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 2, onder
f), van Verordening (EG) nr. 936/97, wordt in haar geheel
ingewilligd.
2.
Aanvragen om certificaten kunnen overeenkomstig artikel
5 van Verordening (EG) nr. 936/97 gedurende de eerste vijf
dagen van de maand augustus 2001 voor 1 806,667 t worden
ingediend.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10.
(2) PB L 17 van 22.1.1999, blz. 22.
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VERORDENING (EG) Nr. 1396/2001 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 2001
tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprĳzen voor anjers en rozen met het
oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelĳke Jordaanoever en de
Gazastrook
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van 21
december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toepassing van preferentiële douanerechten bĳ invoer van
bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit
Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelĳke
Jordaanoever en de Gazastrook (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1300/97 (2), en met name op artikel 5, lid
2, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
De communautaire invoer- en producentenprĳzen voor
eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros),
grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen worden krachtens
artikel 2, lid 2, en artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4088/87
om de twee weken vastgesteld en gelden telkens voor twee
weken. Deze prĳzen worden, overeenkomstig artikel 1 ter van
Verordening (EEG) nr. 700/88 van de Commissie van 17 maart
1988 houdende een aantal uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van bepaalde
producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus,

Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelĳke Jordaanoever
en de Gazastrook (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2062/97 (4), voor een periode van twee weken vastgesteld
op basis van de gewogen gegevens die de lidstaten meedelen.
Deze prĳzen moeten onverwĳld worden vastgesteld, om te
kunnen bepalen welke douanerechten moeten worden toegepast. Het is bĳgevolg wenselĳk te bepalen dat de onderhavige
verordening onmiddellĳk in werking treedt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 1 ter van Verordening (EEG) nr. 700/88 bedoelde
communautaire producenten- en invoerprĳzen voor eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros), grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen, voor een periode van twee
weken, zĳn vastgesteld in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 juli 2001.
Zĳ is van toepassing van 11 tot en met 24 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 382 van 31.12.1987, blz. 22.
(2) PB L 177 van 5.7.1997, blz. 1.

(3) PB L 72 van 18.3.1988, blz. 16.
(4) PB L 289 van 22.10.1997, blz. 1.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 9 juli 2001 tot vaststelling van de communautaire producenten- en
invoerprĳzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde
producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelĳke
Jordaanoever en de Gazastrook
(in EUR per 100 stuks)
Periode: 11 tot en met 24 juli 2001
Eenbloemige
anjers
(standaard)

Veelbloemige
anjers
(tros)

Grootbloemige
rozen

11,82

12,15

16,03

Eenbloemige
anjers
(standaard)

Veelbloemige
anjers
(tros)

Grootbloemige
rozen

—

—

17,38

Cyprus

Communautaire
producentenprĳzen

Communautaire
invoerprĳzen

Israël

Kleinbloemige
rozen

8,59
Kleinbloemige
rozen

6,32

4,22

14,32

—

—

—

—

—

—

Jordanië

—

—

—

—

Westelĳke Jordaanoever
en Gazastrook

—

—

—

—

Marokko
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VERORDENING (EG) Nr. 1397/2001 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 2001
tot wĳziging van de invoerrechten in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van
28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van
de invoerrechten in de sector granen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2235/2000 (4), en met name op artikel 2,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
De invoerrechten in de sector granen zĳn vastgesteld bĳ
Verordening (EG) nr. 1301/2001 van de Commissie (5),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1362/
2001 (6).

(1)

(2)

In artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96 is
bepaald dat, indien in de loop van een toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de invoerrechten
5 EUR per ton verschilt van het vastgestelde recht, een
overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd. Dit
verschil heeft zich voorgedaan. De in Verordening (EG)
nr. 1301/2001 vastgestelde invoerrechten moeten
derhalve worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlagen I en II bĳ Verordening (EG) nr. 1301/2001 worden
vervangen door de bĳlagen I en II bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181
193
161
256
177
182

van
van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
29.6.1996, blz. 125.
10.10.2000, blz. 13.
30.6.2001, blz. 3.
5.7.2001, blz. 49.
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BĲLAGE I
Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten

GN-code

1001 10 00

Omschrĳving

Invoerrecht bĳ invoer over land,
langs de binnenwateren of over zee
vanuit havens aan de Middellandse
Zee, de Zwarte Zee of de Oostzee
(in EUR/ton)

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

Harde tarwe van hoge kwaliteit

0,00

0,00

van gemiddelde kwaliteit (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

0,00

1001 90 99

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

0,00

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

0,00

van lage kwaliteit

26,68

16,68

1002 00 00

Rogge

14,02

4,02

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

14,02

4,02

1003 00 90

Gerst, niet bestemd voor zaaidoeleinden (3)

14,02

4,02

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

67,72

57,72

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (3)

67,72

57,72

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

38,73

28,73

(1) Voor harde (durum)tarwe die niet voldoet aan de in bĳlage I van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde minimumkwaliteit voor harde tarwe van gemiddelde kwaliteit,
geldt het invoerrecht dat is vastgesteld voor zachte tarwe van lage kwaliteit.
(2) Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96) komt de
importeur in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:
— 3 EUR/ton, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 EUR/ton, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrĳk, Denemarken, Zweden, Finland of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.
(3) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 of 8 EUR/ton, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
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BĲLAGE II
Berekeningselementen
(periode van 29 juni 2001 tot en met 6 juli 2001)
1. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:
Beursnoteringen

Product (eiwitgehalte bĳ 12 % vocht)

Notering (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

van gemiddelde
kwaliteit (*)

US barley 2

133,49

129,53

112,82

90,10

205,22 (**)

195,22 (**)

120,87 (**)

19,10

5,70

12,20

—

—

—

—

—

—

—

Golf-premie (EUR/t)

—

Grote-Merenpremie (EUR/t)

26,29

—

—

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

2. Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico-Rotterdam: 21,84 EUR/t; Grote Meren-Rotterdam: 30,85 EUR/t.
3. Subsidies bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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RICHTLĲN 2001/38/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 5 juni 2001
tot wĳziging van Richtlĳn 93/7/EEG van de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die
op onrechtmatige wĳze buiten het grondgebied van een lidstaat zĳn gebracht
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

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

matisch en periodiek aanpassen om de wisselkoersschommelingen tussen de nationale valuta en de euro te
compenseren.
(4)

Gebleken is dat de waarde 0 (nul) in rubriek B van de
bĳlage bĳ Richtlĳn 93/7/EEG, die als waardedrempel
voor bepaalde categorieën cultuurgoederen geldt, ten
nadele van een doeltreffende toepassing van de verordening kan worden uitgelegd. Deze waarde 0 (nul) betekent dat goederen in de bedoelde categorieën, ongeacht
hun waarde, zelfs indien deze verwaarloosbaar of nul is,
als cultuurgoederen in de zin van die richtlĳn moeten
worden aangemerkt. Sommige autoriteiten hebben deze
waarde echter zo uitgelegd dat het betrokken cultuurgoed geen enkele waarde heeft, en hebben deze categorieën goederen bĳgevolg niet de bescherming gegeven
die in de verordening is voorgeschreven.

(5)

Om misverstanden hierover te voorkomen, moet de
waarde 0 (nul) derhalve worden vervangen door een
duidelĳkere uitdrukking die geen twĳfel laat bestaan over
de noodzaak de betrokken goederen te beschermen,

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

(2)

(3)

De oprichting van de Economische en Monetaire Unie
en de overgang naar de euro hebben gevolgen voor de
laatste alinea van rubriek B van de bĳlage bĳ Richtlĳn
93/7/EEG (3), waarin de waarden van de cultuurgoederen
waarop die richtlĳn van toepassing is, in ecu's worden
uitgedrukt. In deze alinea wordt de datum voor de omrekening in nationale valuta van deze waarden vastgesteld
op 1 januari 1993.
Op grond van Verordening (EG) nr. 1103/97 van de
Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro (4) is iedere verwĳzing
naar de ecu in rechtsinstrumenten op 1 januari 1999
een verwĳzing naar de euro geworden, na omrekening
tegen een koers van 1 tegen 1. Tenzĳ Richtlĳn 93/7/EEG
wordt gewĳzigd, en daarmee de vaste wisselkoers die
overeenkomt met de koers van 1 januari 1993, zullen de
lidstaten die de euro als munt hebben verschillende
bedragen blĳven toepassen, die op basis van de koers
van 1993 en niet op die van de op 1 januari 1999
onherroepelĳk vastgelegde omrekeningskoersen zĳn
omgerekend, en zal deze situatie voortduren zolang de
omrekeningsregel een integrerend deel van die richtlĳn
is.

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Daarom moet de laatste alinea van rubriek B van de
bĳlage bĳ Richtlĳn 93/7/EEG zodanig worden gewĳzigd,
dat de lidstaten die de euro als munt hebben vanaf 1
januari 2002 direct de waarden in euro's toepassen die
in de Gemeenschapswetgeving zĳn vastgelegd. Voor de
andere lidstaten, die deze drempels blĳven omrekenen in
nationale valuta, moet er op een geschikte datum vóór 1
januari 2002 een wisselkoers worden vastgesteld, en
moet worden bepaald dat deze lidstaten deze koers auto-

2. de laatste alinea over de omrekening in nationale valuta van
de in ecu uitgedrukte waarde, komt als volgt te luiden:

(1) PB C 120 E van 24.4.2001, blz. 182.
(2) Advies van het Europees Parlement van 14 februari 2001 en besluit
van de Raad van 14 mei 2001.
(3) PB L 74 van 27.3.1993, blz. 74. Richtlĳn gewĳzigd bĳ Richtlĳn
96/100/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 60 van
1.3.1997, blz. 59).
4
( ) PB L 162 van 19.6.1997, blz. 1.

Artikel 1
In de bĳlage bĳ Richtlĳn 93/7/EEG wordt rubriek B als volgt
gewĳzigd:
1. het opschrift „WAARDE: 0 (nul)” wordt vervangen door:
„WAARDE:
ongeacht hun waarde”;

„Voor de lidstaten die de euro niet als munt hebben, worden
de in deze bĳlage in euro's uitgedrukte waarden omgerekend en uitgedrukt in nationale valuta's tegen de wisselkoers
van 31 december 2001 die in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen is gepubliceerd. Deze tegenwaarden
in nationale valuta's worden met ingang van 31 december
2001 iedere twee jaar herzien. De berekening van deze
tegenwaarden is gebaseerd op het gemiddelde van de dagelĳkse waarden van deze valuta's in euro's over de periode
van 24 maanden die eindigt op de laatste dag van de maand
augustus onmiddellĳk voorafgaande aan de herziening die
op 31 december in werking treedt. Deze berekeningsmethode wordt op voorstel van de Commissie, in

L 187/44

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

beginsel twee jaar na de eerste toepassing, door het Raadgevend Comité cultuurgoederen opnieuw onderzocht. Bĳ
iedere herziening worden de waarden in euro's en hun
tegenwaarden in nationale valuta's periodiek bekendgemaakt
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen vanaf de
eerste dagen van de maand november voorafgaande aan de
datum waarop de herziening in werking treedt.”.

regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door de
lidstaten.
Artikel 3
Deze richtlĳn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Artikel 4

Artikel 2
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke
bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 31 december
2001 aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie
daarvan onverwĳld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze richtlĳn verwezen of wordt hiernaar
verwezen bĳ de officiële bekendmaking van de bepalingen. De

10.7.2001

Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Luxemburg, 5 juni 2001.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitster

De voorzitter

N. FONTAINE

L. ENGQVIST
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RICHTLĲN 2001/51/EG VAN DE RAAD
van 28 juni 2001
tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord
van Schengen van 14 juni 1985
grondslag van elk van de bepalingen of besluiten die het
Schengenacquis vormen (3).

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 61, onder a), en artikel 63, punt 3,
onder b),

(7)

Het Verenigd Koninkrĳk heeft, overeenkomstig artikel 3
van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd
Koninkrĳk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap, bĳ brief van 25 oktober
2000 meegedeeld dat het wenst deel te nemen aan de
aanneming en toepassing van dit instrument.

(8)

Ingevolge artikel 1 van het genoemde protocol neemt
Ierland niet deel aan de aanneming van deze richtlĳn.
Onverminderd artikel 4 van genoemd protocol zĳn de
bepalingen van deze richtlĳn derhalve niet van toepassing op Ierland.

(9)

Denemarken neemt, overeenkomstig de artikelen 1 en 2
van het Protocol betreffende de positie van Denemarken,
gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, niet deel aan de aanneming van deze richtlĳn. Zĳ
is bĳgevolg niet bindend voor, noch van toepassing in
Denemarken. Aangezien dit instrument tot doel heeft
het Schengenacquis te ontwikkelen uit hoofde van de
bepalingen van titel IV van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap, beslist Denemarken
overeenkomstig artikel 5 van genoemd protocol binnen
een termĳn van zes maanden nadat de Raad deze
richtlĳn heeft vastgesteld of het deze in zĳn nationale
wetgeving zal omzetten.

(10)

Ten aanzien van de Republiek Ĳsland en het Koninkrĳk
Noorwegen houdt dit instrument een ontwikkeling in
van het Schengenacquis in de zin van de op 18 mei
1999 door de Raad van de Europese Unie en deze twee
staten gesloten overeenkomst (4) inzake de wĳze waarop
de genoemde landen worden betrokken bĳ de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis,

Gezien het initiatief van de Franse Republiek (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Voor een doeltreffende bestrĳding van illegale immigratie is het van essentieel belang dat alle lidstaten een
regeling invoeren waarbĳ de verplichtingen worden vastgesteld voor vervoerders die buitenlandse onderdanen
naar het grondgebied van de lidstaten vervoeren. Om
deze doelstelling op een efficiëntere wĳze te verwezenlĳken, moeten tevens de geldboetes die in de lidstaten
gesteld zĳn op niet-nakoming van de controleverplichtingen door vervoerders, zoveel mogelĳk worden geharmoniseerd, waarbĳ rekening moet worden gehouden
met de verschillen op het gebied van de rechtsstelsels en
de praktĳk in de lidstaten.

(2)

Deze maatregel past in een alomvattende regeling ter
beheersing van de migratiestromen en ter bestrĳding van
de illegale immigratie.

(3)

De toepassing van deze richtlĳn doet geen afbreuk aan
de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van
Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van
vluchtelingen, zoals gewĳzigd bĳ het Protocol van New
York van 31 januari 1967.

(4)

De vrĳheid van de lidstaten om bĳkomende maatregelen
of sancties voor vervoerders die al dan niet in deze
richtlĳn genoemd worden te handhaven of in te voeren,
mag niet worden aangetast.

(5)

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat bĳ vervolging
van vervoerders die tot de toepassing van sancties kan
leiden, het recht van verdediging en het recht om tegen
een dergelĳke beslissing beroep in te stellen, daadwerkelĳk kunnen worden uitgeoefend.

(6)

Dit instrument houdt een ontwikkeling in van het
Schengenacquis, overeenkomstig het Protocol tot opneming van dat acquis in het kader van de Europese Unie,
zoals omschreven in bĳlage A van Besluit 1999/435/EG
van de Raad van 20 mei 1999 tot vaststelling, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en
het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de rechts-

(1) PB C 269 van 20.9.2000, blz. 8.
(2) Advies uitgebracht op 13 maart 2001 (nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad).

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
Het doel van deze richtlĳn is het bepaalde in artikel 26 van de
op 19 juni 1990 te Schengen gesloten Overeenkomst (5) ter
uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985
(hierna de „Schengenovereenkomst” genoemd) aan te vullen en
een aantal voorwaarden voor de toepassing daarvan te bepalen.
(3) PB L 176 van 10.7.1999, blz. 1.
(4) PB L 176 van 10.7.1999, blz. 3.
(5) PB L 239 van 22.9.2000, blz. 1.
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Artikel 2

Artikel 5

De lidstaten stellen de nodige bepalingen vast om ervoor te
zorgen dat de in artikel 26, lid 1, onder a), van de Schengenovereenkomst opgenomen verplichting van vervoerders tot
terugbrenging van onderdanen van derde landen eveneens geldt
wanneer de toegang wordt geweigerd aan een op doorreis
zĳnde onderdaan van een derde land, indien:

Deze richtlĳn belet niet dat de lidstaten jegens vervoerders bĳ
niet-naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit het
bepaalde in artikel 26, leden 2 en 3, van de Schengenovereenkomst, met inbegrip van artikel 2 van deze richtlĳn, andere
maatregelen kunnen vaststellen of handhaven, waaronder sancties van een andere soort, zoals de vasthouding, inbeslagneming en verbeurdverklaring van het vervoermiddel, of de tĳdelĳke opschorting dan wel intrekking van de exploitatievergunning.

a) de vervoerder die hem naar zĳn land van bestemming zou
brengen, weigert hem aan boord te nemen, of
b) de autoriteiten van de staat van bestemming hem de
toegang hebben geweigerd, en hem naar de lidstaat van
doorreis hebben teruggestuurd.
Artikel 3
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om vervoerders die
niet kunnen zorgen voor de terugbrenging van een onderdaan
van een derde land aan wie de toegang is geweigerd, ertoe te
verplichten onmiddellĳk een middel voor de terugreis te vinden
en de kosten daarvan voor hun rekening te nemen, of, indien
onmiddellĳke terugbrenging niet mogelĳk is, de aansprakelĳkheid voor de kosten van het verblĳf en de terugbrenging van de
betrokkene op zich te nemen.
Artikel 4
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de geldboetes die krachtens het bepaalde in artikel
26, leden 2 en 3, van de Schengenovereenkomst toepasselĳk
zĳn op vervoerders, afschrikkend, doeltreffend en evenredig
zĳn, en dat:
a) het maximumbedrag van de toepasselĳke geldboetes per
vervoerde persoon niet lager is dan 5 000 EUR of een gelĳk
bedrag in de nationale munteenheid tegen de wisselkoers die
op 10 augustus 2001 in het Publicatieblad is bekendgemaakt, of
b) het minimumbedrag van die boetes per vervoerde persoon
niet lager is dan 3 000 EUR of een gelĳk bedrag in de
nationale munteenheid tegen de wisselkoers die op 10
augustus 2001 in het Publicatieblad is bekendgemaakt, of
c) het maximumbedrag van de forfaitaire geldboete ongeacht
het aantal vervoerde personen per overtreding niet lager is
dan 500 000 EUR of een gelĳk bedrag in de nationale
munteenheid tegen de wisselkoers die op 10 augustus 2001
in het Publicatieblad is bekendgemaakt.
2.
Lid 1 laat de verplichtingen van de lidstaten onverlet in
gevallen waarin onderdanen van derde landen om internationale bescherming verzoeken.

Artikel 6
De lidstaten zorgen ervoor dat hun wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in een daadwerkelĳk recht van verdediging
en van beroep voorzien voor vervoerders die met het oog op
de oplegging van sancties vervolgd worden.
Artikel 7
1.
De lidstaten treffen de maatregelen die nodig zĳn om
vóór 11 februari 2003 aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen
de Commissie daarvan onverwĳld in kennis.
2.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen zelf of bĳ de officiële bekendmaking daarvan
naar deze richtlĳn verwezen. De regels voor deze verwĳzing
worden vastgesteld door de lidstaten.
3.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrĳke bepalingen van intern recht mee die zĳ op het onder deze
richtlĳn vallende gebied vaststellen.
Artikel 8
Deze richtlĳn treedt in werking 30 dagen na haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 9
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten overeenkomstig het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
Gedaan te Luxemburg, 28 juni 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
B. ROSENGREN
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(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 2001
betreffende de niet-opneming van parathion in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad en de
intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1772)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/520/EG)
ning (EEG) nr. 3600/92 moeten worden beoordeeld,
aangewezen, alsmede de respectieve lidstaten die elk
voor de beoordeling van een van de werkzame stoffen
als rapporteur moeten optreden, en de producenten van
die werkzame stoffen die binnen de in artikel 4, lid 2,
van Verordening (EEG) nr. 3600/92 gestelde termĳn een
kennisgeving hebben ingediend.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2001/36/EG van
de Commissie (2), en met name op artikel 8, lid 2, vierde alinea,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3600/92 van de Commissie
van 11 december 1992 houdende bepalingen voor de uitvoering van de eerste fase van het werkprogramma als bedoeld in
artikel 8, lid 2, van Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1972/
1999 (4), en met name op artikel 7, lid 3 bis, onder b),

(3)

Parathion is een van de 90 in Verordening (EEG) nr.
933/94 aangewezen werkzame stoffen.

(4)

Italië, de voor parathion als rapporteur aangewezen
lidstaat, heeft op 30 november 1998 overeenkomstig
artikel 7, lid 1, onder c), van Verordening (EEG) nr.
3600/92 zĳn verslag over de evaluatie van de door de
kennisgevers overeenkomstig artikel 6, lid 1, van die
verordening verstrekte gegevens bĳ de Commissie ingediend.

(5)

De Commissie heeft, na ontvangst van het verslag van
de als rapporteur optredende lidstaat, deskundigen van
de lidstaten en de belangrĳkste kennisgever (Cheminova)
geraadpleegd, zoals bepaald in artikel 7, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3600/92.

(6)

Het door Italië opgestelde evaluatieverslag is door de
lidstaten en de Commissie verder onderzocht in het
kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité.
Het onderzoek is op 12 december 2000 afgerond met
een onderzoekverslag van de Commissie inzake parathion overeenkomstig artikel 7, lid 6, van Verordening
(EEG) nr. 3600/92.

Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 8, lid 2, van Richtlĳn 91/414/EEG is bepaald
dat de Commissie een werkprogramma moet uitvoeren
inzake het onderzoek van de in gewasbeschermingsmiddelen gebruikte werkzame stoffen die op 15 juli 1993
reeds op de markt waren. Bĳ Verordening (EEG) nr.
3600/92 zĳn de bepalingen voor de uitvoering van dit
programma vastgesteld.

(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 933/94 van de Commissie (5),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2230/95 (6),
zĳn de werkzame stoffen die in het kader van Verorde-

(2)

(1)
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(3)
(4)
(5)
(6)
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De op basis van de verstrekte gegevens gemaakte evaluaties hebben niet aangetoond dat mag worden verwacht
dat parathion bevattende gewasbeschermingsmiddelen
onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden aan de eisen
van artikel 5, lid 1, onder a) en b), van Richtlĳn 91/
414/EEG voldoen, met name ten aanzien van de veiligheid van de gebruikers die mogelĳk aan parathion
worden blootgesteld, en ten aanzien van de lotgevallen
en het gedrag van de stof in het milieu en de mogelĳke
impact ervan op niet-doelorganismen.
De voornaamste kennisgever heeft de Commissie en de
als rapporteur aangewezen lidstaat meegedeeld dat hĳ
niet langer wenst deel te nemen aan het werkprogramma
voor deze werkzame stof en dat derhalve geen verdere
informatie zal worden verstrekt.

(9)

Deze werkzame stof kan bĳgevolg niet in bĳlage I bĳ
Richtlĳn 91/414/EEG worden opgenomen.

(10)

De geldigheidsduur van eventuele door de lidstaten overeenkomstig artikel 4, lid 6, van Richtlĳn 91/414/EEG
toegestane termĳnen voor de verwĳdering, de opslag,
het op de markt brengen of het gebruik van bestaande
voorraden parathion bevattende gewasbeschermingsmiddelen mag niet meer bedragen dan twaalf maanden,
zodat de bestaande voorraden binnen één extra groeiseizoen kunnen worden opgebruikt.

(11)

(12)

Deze beschikking laat onverlet eventuele latere acties
van de Commissie met betrekking tot deze werkzame
stof in het kader van Richtlĳn 79/117/EEG van de
Raad (1).
De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Plantenziektekundig Comité,

(1) PB L 33 van 8.2.1979, blz. 36.
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Parathion wordt niet als werkzame stof in bĳlage I bĳ Richtlĳn
91/414/EEG opgenomen.
Artikel 2
De lidstaten zorgen ervoor dat:
1. toelatingen van parathion bevattende gewasbeschermingsmiddelen uiterlĳk zes maanden na de datum van vaststelling
van deze beschikking worden ingetrokken;
2. met ingang van de datum van vaststelling van deze beschikking geen parathion bevattende gewasbeschermingsmiddelen meer worden toegelaten en geen toelatingen voor
dergelĳke gewasbeschermingsmiddelen meer worden
vernieuwd op grond van de in artikel 8, lid 2, van Richtlĳn
91/414/EEG vastgestelde afwĳkingsbepalingen.
Artikel 3
Eventuele door de lidstaten overeenkomstig artikel 4, lid 6, van
Richtlĳn 91/414/EEG toegestane termĳnen moeten zo snel
mogelĳk aflopen en in elk geval uiterlĳk 18 maanden na de
datum van vaststelling van deze beschikking.
Artikel 4.
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 9 juli 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

