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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT
van 20 juni 2002
tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/443/GBVB betreffende het Internationaal
Strafhof
(2002/474/GBVB)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJKE STANDPUNT
AANGENOMEN:

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 15,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 7 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/
443/GBVB van de Raad van 11 juni 2001 betreffende
het Internationaal Strafhof (1) („het Hof”) wordt bepaald
dat de Raad het gemeenschappelijk standpunt om de zes
maanden zal bezien.
De Raad heeft op 16 april 2002 nota genomen van de
op 28 februari 2002 door het Europees Parlement goedgekeurde resolutie betreffende het Hof, waarin onder
meer wordt opgeroepen tot de aanneming van een actieplan ter uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt
2001/443/GBVB.

(3)

Op 15 mei 2002 is de laatste hand gelegd aan voornoemd actieplan, dat zo nodig aangepast kan worden.

(4)

Het Statuut van het Internationaal Strafhof, hierna „het
Statuut” genoemd, dat te Rome door de Diplomatieke
Conferentie is aangenomen, is door 139 staten ondertekend, terwijl 69 staten het hebben bekrachtigd, dan wel
ertoe zijn toegetreden, en zal op 1 juli 2002 in werking
treden.

(5)

Alle lidstaten van de Europese Unie hebben het Statuut
bekrachtigd.

(6)

Met het oog op de komende inwerkingtreding van het
Statuut moet een aantal stappen worden ondernomen
voordat het Hof daadwerkelijk kan functioneren, en in
deze periode zou de Europese Unie haar uiterste best
moeten doen opdat het Hof spoedig wordt ingesteld,
overeenkomstig de relevante besluiten van de Voorbereidende Commissie en de Vergadering van staten die partij
zijn („de Vergadering”).

(7)

Gemeenschappelijk Standpunt 2001/443/GBVB dient
derhalve te worden gewijzigd,

(1) PB L 155 van 12.6.2001, blz. 19.

Artikel 1
Gemeenschappelijk Standpunt 2001/443/GBVB wordt als volgt
gewijzigd:
1. artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
Dit gemeenschappelijk standpunt heeft ten doel de
spoedige inwerkingtreding en doeltreffende werking van het
Hof mogelijk te maken, en ervoor te zorgen dat het Hof universele steun geniet door een zo breed mogelijke deelname
aan het Statuut te stimuleren.”;
2. artikel 2 wordt vervangen door:
„Artikel 2
1.
Met het oog op een spoedige inwerkingtreding van het
Statuut doen de Europese Unie en haar lidstaten al het mogelijke om dit proces te bevorderen, door de kwestie van de
ruimst mogelijke bekrachtiging, aanvaarding en goedkeuring
van of toetreding tot het Statuut van Rome en de uitvoering
van het Statuut in onderhandelingen of politieke dialogen
met derde staten, groepen van staten of relevante regionale
organisaties aan de orde te stellen telkens wanneer zulks passend is.
2.
De Unie en haar lidstaten dragen ook anderszins bij
tot een wereldwijde bekrachtiging en uitvoering van het Statuut, zoals door het aannemen van initiatieven ter bevordering van de verspreiding van de waarden, beginselen en bepalingen van het Statuut en de bijbehorende instrumenten.
Ter uitvoering van de doelstellingen van dit gemeenschappelijk standpunt zal de Unie, waar nodig, met andere betrokken staten, internationale instellingen, niet-gouvernementele
organisaties en andere vertegenwoordigers van de civiele samenleving samenwerken.
3.
De lidstaten delen hun eigen ervaringen met betrekking tot de uitvoering van het Statuut met alle belanghebbende staten en bevorderen dat doel waar nodig op andere
wijze. Op verzoek zullen zij met technische en, waar passend, financiële middelen bijdragen aan de voor de ratificering en implementering van het Statuut in derde landen benodigde wetgeving. Staten die overwegen het Statuut te
ratificeren of met het Hof samen te werken, worden aangemoedigd de Unie te informeren over de eventuele moeilijkheden die zij daarbij ondervinden.
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4.
Bij de implementering van dit artikel coördineren de
Unie en haar lidstaten de politieke en technische ondersteuning van het Hof met betrekking tot verschillende staten of
groepen van staten. Daartoe worden waar nodig specifiek
op een land of regio gerichte strategieën ontwikkeld en toegepast.”;
3. artikel 3 wordt vervangen door:
„Artikel 3
1.
De Unie en haar lidstaten verlenen steun, ook praktische, aan de spoedige oprichting en de goede werking van
het Hof. Zij steunen met name de spoedige totstandbrenging
en inwerkingtreding van een adequaat planningsmechanisme, met inbegrip van een voorbereidingsteam van deskundigen om de effectieve oprichting van het Hof voor te
bereiden.
2.
De lidstaten werken samen om ervoor te zorgen dat de
Vergadering in alle opzichten soepel functioneert, en de
door de Voorbereidende Commissie aanbevolen documenten
goedkeurt. Meer in het bijzonder doen de lidstaten al het
mogelijke opdat hooggekwalificeerde kandidaten worden benoemd, onder meer door transparante en statutair correcte
benoemingsprocedures voor rechters en openbare aanklagers te bevorderen. Zij streven er eveneens naar dat de totale
samenstelling van het Hof de criteria van het Statuut weerspiegelt.
3.
De Unie en haar lidstaten overwegen op passende en
billijke wijze bij te dragen in de kosten van maatregelen die
nodig zijn voordat de begroting voor de eerste periode van

22.6.2002

het Hof in werking treedt en het Hof volledig operationeel
is. Nadat de Vergadering de begroting van het Hof heeft
vastgesteld, moedigt de Unie de staten die partij zijn aan om
de voor hen vastgestelde bijdrage zo spoedig mogelijk overeenkomstig de door de Vergadering genomen besluiten over
te maken.
4.
De Unie en haar lidstaten streven ernaar om op passende wijze de ontwikkeling te steunen van opleiding en bijstand van rechters, openbare aanklagers, ambtenaren en adviseurs die met het Hof verband houdende werkzaamheden
uitvoeren.”.
Artikel 2
Dit gemeenschappelijk standpunt treedt in werking op de
datum waarop het wordt aangenomen.
Artikel 3
Dit gemeenschappelijk standpunt wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad.

Gedaan te Madrid, 20 juni 2002.
Voor de Raad
De voorzitter
R. DE RATO Y FIGAREDO

22.6.2002
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KADERBESLUIT VAN DE RAAD
van 13 juni 2002
inzake terrorismebestrijding
(2002/475/JBZ)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

van 20 september 2001 en met het actieplan voor terrorismebestrijding van de buitengewone Europese Raad
van 21 september 2001. Ook in de conclusies van de
Europese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober 1999
en van de Europese Raad van Santa Maria da Feira van
19 en 20 juni 2000 is het terrorisme genoemd. Het is tevens genoemd in de mededeling van de Commissie aan
de Raad en het Europees Parlement over de halfjaarlijkse
bijwerking van het scorebord van de vorderingen op het
gebied van de totstandbrenging van een ruimte van „vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid” in de Europese Unie
(tweede halfjaar 2000). Voorts heeft het Europees Parlement op 5 september 2001 een aanbeveling inzake terrorismebestrijding aangenomen. Op 30 juli 1996 werden
tijdens een bijeenkomst in Parijs door de voornaamste
industrielanden (G7) en Rusland 25 maatregelen voor
het bestrijden van terrorisme voorgesteld.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie, inzonderheid op artikel 29, artikel 31, onder e), en artikel 34, lid
2, onder b),
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Europese Unie is gegrondvest op de universele waarden menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit, eerbiediging van de rechten van de mens en van
de fundamentele vrijheden. Zij berust op het beginsel
van de democratie en het beginsel van de rechtsstaat,
welke beginselen de lidstaten gemeen hebben.

(2)

Terrorisme is een van de ernstigste schendingen van deze
beginselen. In de Verklaring van La Gomera die de Raad
tijdens zijn informele zitting van 14 oktober 1995 heeft
aangenomen, veroordeelt hij het terrorisme als een gevaar voor de democratie, de vrije uitoefening van de
mensenrechten en de economische en sociale ontwikkeling.

(3)

Alle lidstaten of een aantal van hen zijn partij bij een
aantal verdragen met betrekking tot terrorisme. In het
Verdrag van de Raad van Europa van 27 januari 1977
tot de bestrijding van terrorisme wordt bepaald dat strafbare feiten van terroristische aard niet kunnen worden
beschouwd als een politiek delict of als met een politiek
delict samenhangend feit of als een feit ingegeven door
politieke motieven. De Verenigde Naties hebben het Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen van 15 december 1997 en het Verdrag inzake de bestrijding van de financiering van terrorisme van 9
december 1999 aangenomen. Thans vinden bij de Verenigde Naties onderhandelingen plaats over een ontwerp
voor een mondiaal verdrag tegen het terrorisme.

(4)

Op het niveau van de Europese Unie heeft de Raad op 3
december 1998 het Actieplan van de Raad en de Commissie over hoe de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam inzake de totstandbrenging van een ruimte van
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen
worden uitgevoerd, aangenomen (3). Tevens dient rekening te worden gehouden met de conclusies van de Raad

(1) PB C 332 E van 27.11.2001, blz. 300.
(2) Advies uitgebracht op 6 februari 2002 (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
(3) PB C 19 van 23.1.1999, blz. 1.

(5)

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

De Europese Unie heeft talrijke specifieke maatregelen
aangenomen ter bestrijding van het terrorisme en de georganiseerde criminaliteit, zoals het besluit van de Raad
van 3 december 1998 waarbij Europol wordt belast met
de behandeling van strafbare feiten die zijn gepleegd of
wellicht worden gepleegd in het kader van terroristische
activiteiten die gericht zijn tegen het leven, de lichamelijke integriteit en de persoonlijke vrijheid, alsmede tegen
goederen (4), Gemeenschappelijk Optreden 96/610/JBZ
van de Raad van 15 oktober 1996 inzake het aanleggen
en bijhouden van een repertorium voor specifieke bekwaamheden, vaardigheden en expertise op het gebied
van terrorismebestrijding, teneinde de samenwerking bij
de terrorismebestrijding tussen de lidstaten van de Europese Unie te vergemakkelijken (5), Gemeenschappelijk
Optreden 98/428/JBZ van de Raad van 29 juni 1998 tot
oprichting van een Europees justitieel netwerk (6), dat
over specifieke bevoegdheden beschikt op het gebied van
terroristische misdrijven, in het bijzonder artikel 2, Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad van
21 december 1998 inzake de strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie in de lidstaten van
de Europese Unie (7) en de Aanbeveling van de Raad van
9 december 1999 betreffende samenwerking bij de bestrijding van de financiering van terroristische groeperingen (8).
PB C 26 van 30.1.1999, blz. 22.
PB L 273 van 25.10.1996, blz. 1.
PB L 191 van 7.7.1998, blz. 4.
PB L 351 van 29.12.1998, blz. 1.
PB C 373 van 23.12.1999, blz. 1.
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De omschrijving van terroristische misdrijven, zou door
de lidstaten onderling moeten worden aangepast, met inbegrip van de omschrijving van strafbare feiten die verband houden met een terroristische groep. Anderzijds
zou ten aanzien van natuurlijke personen en rechtspersonen die dergelijke strafbare feiten hebben gepleegd of ervoor verantwoordelijk zijn, moeten worden voorzien in
straffen en sancties die in overeenstemming zijn met de
ernst van dergelijke strafbare feiten.

een internationale organisatie ernstig kunnen schaden en die
overeenkomstig het nationale recht als strafbare feiten zijn gekwalificeerd, worden aangemerkt als terroristische misdrijven,
indien de dader deze feiten pleegt met het oogmerk om:

(7)

Teneinde te waarborgen dat terroristische misdrijven
doeltreffend kunnen worden vervolgd, dienen regels ten
aanzien van de rechtsmacht te worden opgesteld.

(8)

Slachtoffers van strafbare feiten van terroristische aard
zijn kwetsbaar, hetgeen specifieke maatregelen jegens
hen noodzakelijk maakt.

(9)

Aangezien de doelstellingen van de voorgestelde actie
door de lidstaten unilateraal niet voldoende kunnen worden verwezenlijkt en zij derhalve, vanwege de noodzakelijke wederkerigheid, beter op het niveau van de Unie
kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel gaat dit kaderbesluit niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te
bereiken.

(10)

Dit kaderbesluit is in overeenstemming met de grondrechten, zoals die worden gewaarborgd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden en zoals zij uit de
gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten voortvloeien, als beginselen van het Gemeenschapsrecht. De Unie neemt de beginselen in acht die
zijn neergelegd in artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en weerspiegeld zijn in het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in
het bijzonder in hoofdstuk VI daarvan. Niets in dit kaderbesluit kan zo worden uitgelegd dat het een beperking of
belemmering ten doel zou hebben van rechten of fundamentele vrijheden, zoals het stakingsrecht, de vrijheid
van vergadering, vereniging of meningsuiting, waaronder
het recht om, voor de verdediging van zijn belangen, tezamen met anderen vakbonden op te richten dan wel
zich daarbij aan te sluiten, en het daarmee samenhangende recht van betoging.

— de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale organisatie
ernstig te ontwrichten of te vernietigen:
a) aanslag op het leven van een persoon, die de dood ten
gevolge kan hebben;
b) ernstige schending van de lichamelijke integriteit van
een persoon;
c) ontvoering of gijzeling;
d) het veroorzaken van grootschalige vernieling van staatsof regeringsvoorzieningen, vervoersystemen of infrastructurele voorzieningen, met inbegrip van informaticasystemen, een vast platform op het continentale plat,
openbare plaatsen of niet voor het publiek toegankelijke
terreinen, waardoor mensenlevens in gevaar kunnen
worden gebracht of grote economische schade kan worden aangericht;
e) het kapen van een luchtvaartuig, vaartuig of ander transportmiddel voor het vervoer van groepen van personen
of goederen;
f) het vervaardigen, bezit, verwerven, vervoer, leveren of
het gebruik van vuurwapens, springstoffen, kernwapens,
biologische en chemische wapens, alsmede het verrichten van onderzoek en het ontwikkelen van biologische
en chemische wapens;
g) het laten ontsnappen van gevaarlijke stoffen of het veroorzaken van brand, overstroming of ontploffing, waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht;
h) het verstoren of onderbreken van de toevoer van water,
elektriciteit of een andere essentiële natuurlijke hulpbron, waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht;
i) het bedreigen met een van de onder a) tot en met h) bedoelde gedragingen.

(11)

Dit kaderbesluit is niet van toepassing op handelingen
van strijdkrachten tijdens een gewapend conflict als gedefinieerd in en onderworpen aan het internationaal humanitair recht, noch is het van toepassing op de handelingen ondernomen door de strijdkrachten van een staat
bij de uitoefening van hun officiële taken, voorzover onderworpen aan andere bepalingen van internationaal
recht,

(6)

— een bevolking ernstig vrees aan te jagen, of
— de overheid of een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling, dan wel

2. Dit kaderbesluit kan niet tot gevolg hebben dat de verplichting tot eerbiediging van de grondrechten en van de fundamentele rechtsbeginselen, zoals die zijn neergelegd in artikel 6
van het Verdrag betreffende de Europese Unie, wordt aangetast.
Artikel 2
Strafbare feiten met betrekking tot een terroristische
groep

HEEFT HET VOLGENDE KADERBESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Terroristische misdrijven en rechten en fundamentele
beginselen
1.
Iedere lidstaat neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn
om ervoor te zorgen dat de onder a) tot en met i) bedoelde opzettelijke gedragingen, die door hun aard of context een land of

1. Voor de toepassing van dit kaderbesluit wordt onder terroristische groep verstaan een sinds enige tijd bestaande, gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die in
overleg optreden om terroristische misdrijven te plegen. Met
„gestructureerde vereniging” wordt gedoeld op een vereniging
die niet toevallig tot stand is gekomen met het oog op een onverwijld te plegen strafbaar feit en waarbij niet noodzakelijkerwijs sprake is van formeel afgebakende taken van de leden,
noch van continuïteit in de samenstelling of een ontwikkelde
structuur.
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2.
Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om de hierna
volgende opzettelijke gedragingen strafbaar te stellen:
a) het leiden van een terroristische groep;
b) het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische
groep, waaronder het verstrekken van gegevens of middelen
aan de groep of het in enigerlei vorm financieren van de activiteiten van de groep, wetende dat deze deelneming bijdraagt aan de criminele activiteiten van de groep.

Artikel 3
Strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten
Iedere lidstaat neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn om
de volgende gedragingen als strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten aan te merken:
a) gekwalificeerde diefstal gepleegd met het oogmerk om een
van de in artikel 1, lid 1, genoemde gedragingen te verwezenlijken;
b) afpersing met het oogmerk om een van de in artikel 1, lid 1,
genoemde gedragingen te verwezenlijken;
c) het valselijk opmaken van administratieve documenten met
het oogmerk om een van de in artikel 1, lid 1, onder a) tot
en met h), of een van de in artikel 2, lid 2, onder b), genoemde gedragingen te verwezenlijken.

Artikel 4
Uitlokking, medeplichtigheid, poging
1.
Iedere lidstaat neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn
om ervoor te zorgen dat uitlokking van of medeplichtigheid
aan een van de in artikel 1, lid 1, en in artikel 2 of 3 bedoelde
strafbare feiten strafbaar wordt gesteld.
2.
Iedere lidstaat neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn
om ervoor te zorgen dat poging tot het plegen van een van de
in artikel 1, lid 1, en artikel 3 genoemde strafbare feiten, met
uitzondering van poging tot het plegen van het in artikel 1, lid
1, onder f), bedoelde bezit en het in artikel 1, lid 1, onder i), bedoelde strafbare feit, strafbaar wordt gesteld.
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3. Iedere lidstaat neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn
om op de in artikel 2 genoemde strafbare feiten vrijheidsstraffen te stellen, waarbij het strafmaximum ten aanzien van het in
artikel 2, lid 2, onder a), genoemde strafbare feit niet lager mag
zijn dan 15 jaar, en het strafmaximum ten aanzien van het in
artikel 2, lid 2, onder b), genoemde strafbare feit niet lager dan
acht jaar. Voorzover het in artikel 2, lid 2, onder a), genoemde
strafbare feit uitsluitend betrekking heeft op de in artikel 1, lid
1, onder i), genoemde gedraging, mag het strafmaximum niet
lager zijn dan acht jaar.

Artikel 6
Bijzondere omstandigheden
Iedere lidstaat kan de nodige maatregelen nemen om de straffen
als bedoeld in artikel 5 te kunnen verminderen indien de dader
a) afstand doet van zijn terroristische activiteiten, en
b) de administratieve of justitiële autoriteiten informatie verstrekt die zij niet op andere wijze hadden kunnen verkrijgen,
en hen helpt om:
i) de gevolgen van het strafbare feit te voorkomen of te
verminderen;
ii) de andere daders te identificeren of hen voor het gerecht
te brengen;
iii) bewijs te vergaren of
iv) te voorkomen dat nieuwe strafbare feiten als bedoeld in
de artikelen 1 tot en met 4 worden gepleegd.

Artikel 7
Aansprakelijkheid van rechtspersonen
1. Iedere lidstaat neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn
om ervoor te zorgen dat rechtspersonen aansprakelijk kunnen
worden gesteld voor een van de in de artikelen 1 tot en met 4
bedoelde strafbare feiten, wanneer deze feiten te hunnen voordele zijn gepleegd door personen die hetzij individueel, hetzij
als lid van een orgaan van de rechtspersoon optreden en die in
de rechtspersoon een leidende functie bekleden op grond van:
a) de bevoegdheid om de rechtspersoon te vertegenwoordigen;

Artikel 5

b) de bevoegdheid om namens de rechtspersoon beslissingen te
nemen;

Sancties

c) de bevoegdheid om binnen het kader van de rechtspersoon
toezicht uit te oefenen.

1.
Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om op de in
de artikelen 1 tot en met 4 bedoelde strafbare feiten doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende straffen te stellen, die
kunnen leiden tot uitlevering.
2.
Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om op de in
artikel 1, lid 1, bedoelde terroristische misdrijven en op de in
artikel 4 bedoelde strafbare feiten voorzover deze in verband
staan met terroristische misdrijven, vrijheidsstraffen te stellen
die hoger zijn dan de straffen die het nationale recht kent voor
dergelijke feiten indien deze zonder het in artikel 1, lid 1, bedoelde oogmerk zijn gepleegd, tenzij de beoogde straffen krachtens het nationale recht reeds de hoogst mogelijke straffen zijn.

2. Afgezien van de in lid 1 genoemde gevallen, neemt iedere
lidstaat de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat rechtspersonen aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer ten gevolge van gebrekkig toezicht of gebrekkige controle door een
in lid 1 bedoelde persoon, strafbare feiten als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 4 konden worden begaan ten voordele van
die rechtspersoon door een onder diens gezag staande persoon.
3. De aansprakelijkheid van rechtspersonen krachtens de leden 1 en 2 sluit strafvervolging van natuurlijke personen die
een in de artikelen 1 tot en met 4 bedoeld strafbaar feit plegen,
ertoe aanzetten of eraan medeplichtig zijn, niet uit.
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Artikel 8
Sancties ten aanzien van rechtspersonen
Iedere lidstaat neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn om
iedere rechtspersoon die uit hoofde van artikel 7 aansprakelijk
is gesteld, sancties te kunnen opleggen die doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn, waaronder strafrechtelijke of nietstrafrechtelijke geldboetes en eventueel andere sancties, zoals:
a) maatregelen ter uitsluiting van aanspraak op uitkeringen of
steun van de overheid;
b) maatregelen ter tijdelijke of blijvende uitsluiting van commerciële activiteiten;
c) plaatsing onder gerechtelijk toezicht;
d) gerechtelijke maatregel tot ontbinding;
e) tijdelijke of blijvende sluiting van vestigingen die zijn gebruikt voor het plegen van het strafbare feit.

Artikel 9
Rechtsmacht en vervolging
1.
Iedere lidstaat neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn
om in de onderstaande gevallen zijn rechtsmacht te vestigen
ten aanzien van de in de artikelen 1 tot en met 4 bedoelde strafbare feiten:
a) het strafbare feit is geheel of gedeeltelijk op het grondgebied
van die lidstaat gepleegd; iedere lidstaat kan rechtsmacht
vestigen wanneer het strafbare feit op het grondgebied van
een lidstaat is gepleegd;
b) het strafbare feit is gepleegd aan boord van een vaartuig dat
onder de vlag vaart van die lidstaat of aan boord van een
luchtvaartuig dat geregistreerd is in die lidstaat;
c) de pleger van het strafbare feit is onderdaan of ingezetene
van die lidstaat;
d) het strafbare feit is gepleegd ten voordele van een op het
grondgebied van die lidstaat gevestigde rechtspersoon;
e) het stafbare feit is gepleegd tegen de instellingen of bevolking van die lidstaat, of tegen een instelling van de Europese
Unie of orgaan dat is opgericht overeenkomstig het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap of het Verdrag
betreffende de Europese Unie, in die lidstaat is gevestigd.
2.
Indien meer dan één lidstaat rechtsmacht heeft met betrekking tot een strafbaar feit en elk van hen ten aanzien van
dezelfde feiten een vervolging kan instellen, bepalen de betrokken lidstaten in onderling overleg wie van hen de daders zal
vervolgen, teneinde de vervolging zo mogelijk in één lidstaat te
concentreren. Daartoe kunnen de lidstaten een beroep doen op
elk orgaan of mechanisme dat binnen de Europese Unie is ingesteld om de samenwerking tussen hun justitiële autoriteiten en
de onderlinge afstemming van hun optreden te vergemakkelijken. Daarbij zal rekening worden gehouden met de volgende
criteria van betrokkenheid:
— het strafbare feit is gepleegd op het grondgebied van de lidstaat;
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— de dader is een onderdaan of ingezetene van de lidstaat;
— de slachtoffers zijn afkomstig uit de lidstaat;
— de dader is op het grondgebied van de lidstaat aangetroffen.
3. Iedere lidstaat neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn
om zijn rechtsmacht tevens te vestigen met betrekking tot de in
de artikelen 1 tot en met 4 bedoelde strafbare feiten in de gevallen waarin hij weigert een persoon die van een dergelijk strafbaar feit wordt verdacht of daarvoor is veroordeeld, aan een andere lidstaat of een derde staat over te dragen of uit te leveren.
4. Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat zijn rechtsmacht de
gevallen bestrijkt waarin een in de artikelen 2 en 4 bedoeld
strafbaar feit geheel of gedeeltelijk op zijn grondgebied is gepleegd, ongeacht de plaats waar de terroristische groep haar
basis heeft of haar criminele activiteiten uitoefent.
5. Dit artikel sluit de uitoefening van een door een lidstaat
krachtens de nationale wetgeving vastgestelde rechtsmacht niet
uit.

Artikel 10
Bescherming van en bijstand aan slachtoffers
1. De lidstaten verzekeren dat, in ieder geval ten aanzien van
feiten die op het grondgebied van de lidstaat zijn begaan, een
aangifte of klacht van het slachtoffer ten aanzien van de strafbare feiten die onder dit kaderbesluit vallen geen noodzakelijke
voorwaarde is voor het instellen van een onderzoek naar of een
vervolging van die stafbare feiten.
2. Naast de maatregelen die zijn voorgeschreven door Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad van 15 maart 2001 inzake
de status van het slachtoffer in de strafprocedure (1), neemt iedere lidstaat indien nodig alle mogelijke maatregelen om te zorgen voor passende bijstand aan de familie van het slachtoffer.

Artikel 11
Uitvoering en verslagen
1. De lidstaten treffen de maatregelen die noodzakelijk zijn
om uiterlijk op 31 december 2002 aan de bepalingen van dit
kaderbesluit te voldoen.
2. Uiterlijk op 31 december 2002 delen de lidstaten de tekst
van de bepalingen waarmee de verplichtingen die dit kaderbesluit hun oplegt worden omgezet in hun nationale recht mede
aan het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie. Op
basis van een naar aanleiding van deze mededelingen opgesteld
verslag en van een verslag van de Commissie, controleert de
Raad uiterlijk op 31 december 2003 of de lidstaten de maatregelen hebben genomen die noodzakelijk zijn om aan dit kaderbesluit te voldoen.
3. In het verslag van de Commissie wordt met name de omzetting van de in artikel 5, lid 2, bedoelde verplichting naar het
strafrecht van de lidstaten aangegeven.
(1) PB L 82 van 22.3.2001, blz. 1.
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Artikel 12
Territoriale werkingssfeer
Dit kaderbesluit is van toepassing op Gibraltar.
Artikel 13
Inwerkingtreding
Dit kaderbesluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad.

Gedaan te Luxemburg, 13 juni 2002.
Voor de Raad
De voorzitter
M. RAJOY BREY
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I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1078/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
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 22 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 198 van 15.7.1998, blz. 4.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 21 juni 2002 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
064
999
052
220
999
052
999
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
052
999
052
064
066
068
094
400
999

73,9
68,7
71,3
90,4
143,3
116,9
77,1
77,1
63,8
60,2
62,0
89,0
63,2
112,9
86,2
83,8
56,8
72,5
91,8
114,0
85,6
221,6
221,6
399,7
221,4
255,2
140,2
300,3
467,4
297,4

0707 00 05

0709 90 70
0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1079/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
inzake de stopzetting van de visserij op schelvis door vaartuigen die de vlag van België voeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) 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. 2555/2001 van de Raad van 18
december 2001 tot vaststelling, voor 2002, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en
groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in
andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing
zijn (3), zijn voor 2002 quota voor schelvis 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 schelvis die in de wateren van
ICES-zone VIIa (wateren van de EG), zijn gevangen door
vaartuigen die de vlag van België voeren of die in België
zijn geregistreerd, het voor 2002 toegewezen quotum

bereikt. België heeft de vangst uit dit bestand verboden
met ingang van 9 juni 2002. Deze datum moet derhalve
worden aangehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden schelvis die in de wateren van ICES-zone VIIa
(wateren van de EG), zijn gevangen door vaartuigen die de vlag
van België voeren of die in België zijn geregistreerd, worden geacht het voor 2002 aan België toegewezen quotum te hebben
bereikt.
De visserij op schelvis in de wateren van ICES-zone VIIa (wateren van de EG), door vaartuigen die de vlag van België voeren
of die in België 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 9 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2002.
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 347 van 31.12.2001, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 1080/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge die in het
bezit is van het Duitse interventiebureau naar bepaalde derde landen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), en met name op artikel 5,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onverminderd andersluidende bepalingen in deze verordening
houdt het Duitse interventiebureau onder de bij Verordening
(EEG) nr. 2131/93 vastgestelde voorwaarden een permanente
openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge die in zijn bezit is.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

In Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1630/
2000 (4), zijn de procedures en de voorwaarden voor de
verkoop van graan door de interventiebureaus vastgesteld.
Het is bij de huidige marktsituatie dienstig een permanente inschrijving te openen voor de uitvoer van
1 000 000 ton rogge die in het bezit is van het Duitse
interventiebureau naar alle derde landen, met uitzondering van deze die zijn vermeld in zone VII als omschreven in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2145/92 van
de Commissie (5), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
3304/94 (6), en met uitzondering van Estland, Litouwen,
Letland, Polen, Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek, Hongarije, Noorwegen, Faeröer, IJsland, Rusland,
Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, gebied van voormalig Joegoslavië met uitzondering van
Slovenië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina, Albanië, Roemenië, Bulgarije, Armenië, Georgië, Azerbeidzjan, Moldavië, Oekraïne, Kazakstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmenistan.
Voor een regelmatig verloop van de transacties en de
controles daarop moeten speciale bepalingen worden
vastgesteld. Het is dienstig daartoe een zekerheidsregeling
vast te stellen waarmee de beoogde doelstellingen worden bereikt zonder dat dit voor de betrokken handelaren
overdreven hoge kosten meebrengt. Bijgevolg moet worden afgeweken van sommige voorschriften, met name
van Verordening (EEG) nr. 2131/93.
Wanneer door omstandigheden die aan het interventiebureau zijn toe te schrijven, het afhalen van de rogge
meer dan vijf dagen wordt vertraagd of het vrijgeven van
een van de verlangde zekerheden wordt uitgesteld, zal de
betrokken lidstaat een schadeloosstelling moeten betalen.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,
PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.
PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76.
PB L 187 van 26.7.2000, blz. 24.
PB L 214 van 30.7.1992, blz. 20.
PB L 341 van 30.12.1994, blz. 48.

Artikel 2
1. De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van
ten hoogste 1 000 000 ton rogge voor de uitvoer naar alle
derde landen, met uitzondering van deze die zijn vermeld in zone VII als omschreven in de bijlage bij Verordening (EEG) nr.
2145/92, en met uitzondering van Estland, Litouwen, Letland,
Polen, Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek, Hongarije,
Noorwegen, Faeröer, IJsland, Rusland, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, gebied van voormalig Joegoslavië
met uitzondering van Slovenië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina,
Albanië, Roemenië, Bulgarije, Armenië, Georgië, Azerbeidzjan,
Moldavië, Oekraïne, Kazakstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmenistan.
2. De gebieden waar de 1 000 000 ton rogge is opgeslagen,
zijn vermeld in bijlage I.
Artikel 3
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 16, derde alinea,
van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is de bij uitvoer te betalen
prijs die welke in het bod is vermeld
2. Voor uitvoer in het kader van deze verordening worden
noch uitvoerrestituties, noch uitvoerbelastingen, noch maandelijkse verhogingen toegepast.
3. Artikel 8, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is niet
van toepassing.
Artikel 4
1. De uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van afgifte in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2131/93
tot en met het einde van de vierde daaropvolgende maand.
2. De offertes die in het kader van deze openbare inschrijving worden ingediend, mogen niet vergezeld gaan van aanvragen voor uitvoercertificaten in het kader van artikel 49 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie (7), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2299/2001 (8).
(7) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.
(8) PB L 308 van 27.11.2001, blz. 19.
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Artikel 5
1.
In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 verstrijkt de termijn voor de indiening van de offertes voor de eerste deelinschrijving op 27 juni
2002 om 9.00 uur (tijd van Brussel).
2.
De termijn voor de indiening van de offertes voor volgende deelinschrijvingen verstrijkt telkens op donderdag om
9.00 uur (tijd van Brussel).
3.
De laatste deelinschrijving verstrijkt op 22 mei 2003 om
9.00 uur (tijd van Brussel).
4.
De offertes moeten worden ingediend bij het Duitse interventiebureau.
Artikel 6
1.
Naar keuze van de koper vóór of bij de uitslag uit de opslagplaats gaan het interventiebureau, de opslaghouder en de
koper, indien deze laatste dit wenst, in onderlinge overeenstemming over tot het nemen van contradictoire monsters met een
frequentie van ten minste één monsterneming voor elke 500
ton en tot de analyse van deze monsters. Het interventiebureau
kan zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die
evenwel niet de opslaghouder mag zijn.
In geval van betwisting worden de resultaten van de analyses
aan de Commissie medegedeeld.
De contradictoire monsters worden genomen en geanalyseerd
binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de
datum van het verzoek van de koper of binnen een termijn van
drie werkdagen indien de monsters bij de uitslag uit de opslagplaats worden genomen. Wanneer het eindresultaat van de analyses van de monsters op een kwaliteit duidt die:
a) beter is dan de in het bericht van inschrijving vermelde kwaliteit, moet de koper de partij als zodanig aanvaarden;
b) beter is dan de voor interventie geldende minimumkenmerken, maar minder dan de in het bericht van inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil ten opzichte van
deze laatste kwaliteit niet groter is dan:
— 1 kg/hl voor het soortelijk gewicht, dat evenwel niet lager mag zijn dan 68 kg/hl,
— 1 procentpunt voor het vochtgehalte,
— 0,5 procentpunt voor de in punt B.2, respectievelijk punt
B.4 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 824/2000
van de Commissie (1) bedoelde onzuiverheden en,
— 0,5 procentpunt voor de in punt B.5 van de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 824/2000 bedoelde onzuiverheden,
waarbij evenwel de voor schadelijke korrels en voor
moederkoren toegestane percentages ongewijzigd
blijven,
moet de koper de partij als zodanig aanvaarden;
c) beter is dan de voor interventie geldende minimumkenmerken, maar minder dan de in het bericht van inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil ten opzichte van
deze laatste kwaliteit groter is dan het onder b) bedoelde verschil, kan de koper:
— hetzij de partij als zodanig aanvaarden;
— hetzij weigeren de betrokken partij over te nemen. Hij is
eerst van al zijn verplichtingen voor de betrokken partij,
(1) PB L 100 van 20.4.2000, blz. 31.
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met inbegrip van die betreffende de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau
overeenkomstig bijlage II onverwijld op de hoogte heeft
gebracht; indien hij echter het interventiebureau verzoekt hem zonder extra kosten een andere partij rogge
uit de interventievoorraden van de in het vooruitzicht
gestelde kwaliteit te leveren, wordt de zekerheid niet vrijgegeven. De partij moet binnen een termijn van ten
hoogste drie dagen na het verzoek van de koper worden
vervangen. De koper stelt de Commissie daarvan overeenkomstig bijlage II onverwijld in kennis;
d) minder is dan de voor interventie geldende minimumeisen,
mag de koper de betrokken partij niet overnemen. Hij is
eerst van al zijn verplichtingen voor de betrokken partij,
met inbegrip van die betreffende de zekerheden, ontslagen
nadat hij de Commissie en het interventiebureau onverwijld
overeenkomstig bijlage II op de hoogte heeft gebracht; hij
kan het interventiebureau echter verzoeken hem zonder extra kosten een andere partij rogge uit de interventievoorraden van de in het vooruitzicht gestelde kwaliteit te leveren.
In dit geval wordt de zekerheid niet vrijgegeven. De partij
moet binnen een termijn van ten hoogste drie dagen na het
verzoek van de koper worden vervangen. De koper stelt de
Commissie daarvan overeenkomstig bijlage II onverwijld in
kennis.
2. Indien de rogge wordt uitgeslagen alvorens de resultaten
van de analyses bekend zijn, zijn echter vanaf het tijdstip van
de afhaling van de partij alle risico’s voor rekening van de koper, onverminderd de rechtsmiddelen waarover de koper jegens
de opslaghouder mocht beschikken.
3. Indien binnen een periode van ten hoogste één maand na
de datum van het door de koper ingediende verzoek om vervanging de koper na achtereenvolgende vervangingen geen vervangende partij van de in het vooruitzicht gestelde kwaliteit
heeft gekregen, is hij van al zijn verplichtingen, met inbegrip
van die betreffende de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau overeenkomstig bijlage II onverwijld op de hoogte heeft gebracht.
4. De kosten van monsternemingen en analyses als bedoeld
in lid 1, met uitzondering van die waarbij het eindresultaat
duidt op een mindere kwaliteit dan de voor interventie vereiste
minimumkwaliteit, komen ten laste van het EOGFL voor maximaal één analyse per 500 ton, met uitzondering van de overslagkosten. Overslagkosten en eventuele aanvullende analyses
op verzoek van de koper zijn voor diens rekening.

Artikel 7
In afwijking van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 3002/92
van de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 770/96 (3), moet in de documenten betreffende de verkoop
van rogge overeenkomstig deze verordening, en met name in
het uitvoercertificaat, het uitslagbewijs zoals bedoeld in artikel
3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 3002/92, de aangifte ten uitvoer en, in voorkomend geval, het exemplaar T 5,
een van de volgende vermeldingen worden opgenomen:
— Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1080/2002
(2) PB L 301 van 17.10.1992, blz. 17.
(3) PB L 104 van 27.4.1996, blz. 13.
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— Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1080/2002

In afwijking van artikel 15, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
3002/92:

— Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1080/
2002
— Σίκαλη παρέµβασης χωρίς εφαρµογή επιστροφής ή φόρου, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2002

— moet het bij de afgifte van het certificaat gestelde gedeelte
van dit zekerheidsbedrag worden vrijgegeven binnen 20
werkdagen na de datum waarop degene aan wie is toegewezen het bewijs levert dat het afgehaalde graan het douanegebied van de Gemeenschap heeft verlaten.

— Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1080/2002

In afwijking van artikel 17, lid 3, van Verordening (EEG) nr.
2131/93:

— Seigle d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni
taxe, règlement (CE) no 1080/2002

— moet het resterende bedrag worden vrijgegeven binnen 15
werkdagen na de datum waarop degene aan wie is toegewezen de in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 800/1999
van de Commissie (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2299/2001, bedoelde bewijzen levert.

— Segala d’intervento senza applicazione di restituzione né di
tassa, regolamento (CE) n. 1080/2002
— Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1080/2002
— Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou
imposição, Regulamento (CE) n.o 1080/2002
— Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1080/2002
— Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift,
förordning (EG) nr 1080/2002.
Artikel 8
1.
De overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening
(EEG) nr. 2131/93 gestelde zekerheid moet worden vrijgegeven
zodra de uitvoercertificaten zijn afgegeven aan degenen aan wie
is toegewezen.
2.
In afwijking van artikel 17 van Verordening (EEG) nr.
2131/93 wordt de naleving van de verplichting tot uitvoer gegarandeerd door een zekerheid waarvan het bedrag gelijk is aan
het verschil tussen de op de toewijzingsdag geldende interventieprijs en de toewijzingsprijs en nooit kleiner mag zijn dan
70 EUR per ton. De helft van dit bedrag wordt bij de afgifte
van het certificaat gesteld en het saldo vóór het afhalen van het
graan.

3. Behalve in naar behoren gemotiveerde uitzonderingsgevallen, en met name ingeval een administratief onderzoek
wordt ingesteld, geeft vrijgave van de in dit artikel bedoelde zekerheden na het verstrijken van de in dit artikel bedoelde termijnen steeds aanleiding tot de betaling door de lidstaat van
een schadeloosstelling die gelijk is aan 0,015 EUR/10 ton per
dag vertraging.
Het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
(EOGFL) neemt deze schadeloosstelling niet voor zijn rekening.
Artikel 9
Het Duitse interventiebureau stelt de Commissie uiterlijk twee
uur na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de
offertes in kennis van de ontvangen inschrijvingen. Zij moeten
worden doorgezonden overeenkomstig het schema van bijlage
III en via de in bijlage IV vermelde oproepnummers.
Artikel 10
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, 21 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 102 van 17.4.1999, blz. 11.
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BĲLAGE I
(in ton)
Plaats van opslag

Hoeveelheid

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/
Bremen/Mecklenburg-Vorpommern

402 107

Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland/Baden-Württemberg/Bayern

37 237

Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/
Thüringen

560 718

BĲLAGE II
MEDEDELING INZAKE WEIGERING VAN PARTIJEN DIE ZIJN TOEGEWEZEN IN HET KADER VAN DE
PERMANENTE OPENBARE INSCHRIJVING VOOR DE UITVOER VAN ROGGE DIE IN HET BEZIT IS VAN HET
DUITSE INTERVENTIEBUREAU NAAR BEPAALDE DERDE LANDEN
(artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1080/2002)
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BĲLAGE III
PERMANENTE OPENBARE INSCHRIJVING VOOR DE UITVOER VAN ROGGE DIE IN HET BEZIT IS VAN HET
DUITSE INTERVENTIEBUREAU NAAR BEPAALDE DERDE LANDEN
(Verordening (EG) nr. 1080/2002)

BĲLAGE IV

Uitsluitend de volgende oproepnummers in Brussel mogen worden gebruikt (DG AGRI-C-1):
— fax

(32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15.
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VERORDENING (EG) Nr. 1081/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het
bezit is van het Franse interventiebureau
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), en met name op artikel 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

3

In Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie ( ),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1630/
2000 (4), zijn de procedures en de voorwaarden voor de
verkoop van graan door de interventiebureaus vastgesteld.
Bij de huidige marktsituatie is het dienstig een permanente inschrijving te openen voor de uitvoer van
300 000 ton gerst die in het bezit is van het Franse interventiebureau.

2. De gebieden waar de 300 000 ton gerst is opgeslagen,
zijn vermeld in bijlage I.
Artikel 3
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 16, derde alinea,
van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is de bij uitvoer te betalen
prijs die welke in het bod is vermeld.
2. Voor uitvoer in het kader van deze verordening worden
noch uitvoerrestituties, noch uitvoerbelastingen, noch maandelijkse verhogingen toegepast.
3. Artikel 8, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is niet
van toepassing.
Artikel 4
1. De uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van afgifte in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2131/93
tot en met het einde van de vierde daaropvolgende maand.

Voor een regelmatig verloop van de transacties en de
controles daarop moeten speciale bepalingen worden
vastgesteld. Het is dienstig daartoe een zekerheidsregeling
vast te stellen waarmee de beoogde doelstellingen worden bereikt zonder dat dit voor de betrokken handelaren
overdreven hoge kosten meebrengt. Bijgevolg moet worden afgeweken van sommige voorschriften, met name
van Verordening (EEG) nr. 2131/93.

2. De offertes die in het kader van deze openbare inschrijving worden ingediend, mogen niet vergezeld gaan van aanvragen voor uitvoercertificaten in het kader van artikel 49 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie (5), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2299/2001 (6).

(4)

Wanneer door omstandigheden die aan het interventiebureau zijn toe te schrijven, het afhalen van de gerst
meer dan vijf dagen wordt vertraagd of het vrijgeven van
een van de verlangde zekerheden wordt uitgesteld, zal de
betrokken lidstaat een schadeloosstelling moeten betalen.

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 verstrijkt de termijn voor de indiening van de offertes voor de eerste deelinschrijving op 27 juni
2002 om 9.00 uur (Brusselse tijd).

(5)

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

2. De termijn voor de indiening van de offertes voor volgende deelinschrijvingen verstrijkt telkens op donderdag om
9.00 uur (Brusselse tijd).

(3)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onverminderd andersluidende bepalingen in deze verordening
houdt het Franse interventiebureau onder de bij Verordening
(EEG) nr. 2131/93 vastgestelde voorwaarden een permanente
openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in zijn bezit
is.
Artikel 2
1.
De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van
ten hoogste 300 000 ton gerst voor uitvoer naar alle derde landen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika,
Canada en Mexico.
()
(2)
(3)
(4)
1

PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.
PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76.
PB L 187 van 26.7.2000, blz. 24.

Artikel 5

3. De laatste deelinschrijving verstrijkt op 22 mei 2003 om
9.00 uur (Brusselse tijd).
4. De offertes moeten worden ingediend bij het Franse interventiebureau.
Artikel 6
1. Naar keuze van de koper vóór of bij de uitslag uit de opslagplaats gaan het interventiebureau, de opslaghouder en de
koper, indien deze laatste dit wenst, in onderlinge overeenstemming over tot het nemen van contradictoire monsters met een
frequentie van ten minste één monsterneming voor elke 500
ton en tot de analyse van deze monsters. Het interventiebureau
kan zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die
evenwel niet de opslaghouder mag zijn.
In geval van betwisting worden de resultaten van de analyses
aan de Commissie meegedeeld.
(5) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.
(6) PB L 308 van 27.11.2001, blz. 19.
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De contradictoire monsters worden genomen en geanalyseerd
binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de
datum van het verzoek van de koper of binnen een termijn van
drie werkdagen indien de monsters bij de uitslag uit de opslagplaats worden genomen. Wanneer het eindresultaat van de analyses van de monsters op een kwaliteit duidt die:
a) beter is dan de in het bericht van inschrijving vermelde kwaliteit, moet de koper de partij als zodanig aanvaarden;
b) beter is dan de voor interventie geldende minimumkenmerken, maar minder dan de in het bericht van inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil ten opzichte van
deze laatste kwaliteit niet groter is dan:
— 2 kg/hl voor het soortelijk gewicht, dat evenwel niet lager mag zijn dan 60 kg/hl,
— 1 procentpunt voor het vochtgehalte,
— 0,5 procentpunt voor de in punt B.2, respectievelijk punt
B.4, van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 824/2000
van de Commissie (1) bedoelde onzuiverheden, en
— 0,5 procentpunt voor de in punt B.5 van de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 824/2000 bedoelde onzuiverheden,
waarbij evenwel de voor schadelijke korrels en voor
moederkoren toegestane percentages ongewijzigd
blijven,
moet de koper de partij als zodanig aanvaarden;
c) beter is dan de voor interventie geldende minimumkenmerken, maar minder dan de in het bericht van inschrijving beschreven kwaliteit, waarbij het verschil ten opzichte van
deze laatste kwaliteit groter is dan het onder b) bedoelde verschil, kan de koper:
— hetzij de partij als zodanig aanvaarden;
— hetzij weigeren de betrokken partij over te nemen. Hij is
eerst van al zijn verplichtingen voor de betrokken partij,
met inbegrip van die betreffende de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau
overeenkomstig bijlage II onverwijld op de hoogte heeft
gebracht; indien hij echter het interventiebureau verzoekt hem zonder extra kosten een andere partij gerst
uit de interventievoorraden van de in het vooruitzicht
gestelde kwaliteit te leveren, wordt de zekerheid niet vrijgegeven. De partij moet binnen een termijn van ten
hoogste drie dagen na het verzoek van de koper worden
vervangen. De koper stelt de Commissie daarvan overeenkomstig bijlage II onverwijld in kennis;
d) minder is dan de voor interventie geldende minimumeisen,
mag de koper de betrokken partij niet overnemen. Hij is
eerst van al zijn verplichtingen voor de betrokken partij,
met inbegrip van die betreffende de zekerheden, ontslagen
nadat hij de Commissie en het interventiebureau onverwijld
overeenkomstig bijlage II op de hoogte heeft gebracht; hij
kan het interventiebureau echter verzoeken hem zonder extra kosten een andere partij gerst uit de interventievoorraden
van de in het vooruitzicht gestelde kwaliteit te leveren. In dit
geval wordt de zekerheid niet vrijgegeven. De partij moet
binnen een termijn van ten hoogste drie dagen na het verzoek van de koper worden vervangen. De koper stelt de
Commissie daarvan overeenkomstig bijlage II onverwijld in
kennis.
(1) PB L 100 van 20.4.2000, blz. 31.
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2. Indien de gerst wordt uitgeslagen alvorens de resultaten
van de analyses bekend zijn, zijn echter vanaf het tijdstip van
de afhaling van de partij alle risico’s voor rekening van de koper, onverminderd de rechtsmiddelen waarover de koper jegens
de opslaghouder mocht beschikken.
3. Indien binnen een periode van ten hoogste één maand na
de datum van het door de koper ingediende verzoek om vervanging de koper na achtereenvolgende vervangingen geen vervangende partij van de in het vooruitzicht gestelde kwaliteit
heeft gekregen, is hij van al zijn verplichtingen, met inbegrip
van die betreffende de zekerheden, ontslagen nadat hij de Commissie en het interventiebureau overeenkomstig bijlage II onverwijld op de hoogte heeft gebracht.
4. De kosten van monsternemingen en analyses zoals bedoeld in lid 1, met uitzondering van die waarbij het eindresultaat duidt op een mindere kwaliteit dan de voor interventie vereiste minimumkwaliteit, komen ten laste van het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) voor
maximaal één analyse per 500 ton, met uitzondering van de
overslagkosten. Overslagkosten en eventuele aanvullende analyses op verzoek van de koper zijn voor diens rekening.
Artikel 7
In afwijking van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 3002/92
van de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 770/96 (3), moet in de documenten betreffende de verkoop
van gerst overeenkomstig deze verordening, en met name in
het uitvoercertificaat, het uitslagbewijs zoals bedoeld in artikel
3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 3002/92, de aangifte ten uitvoer en, in voorkomend geval, het exemplaar T 5,
een van de volgende vermeldingen worden opgenomen:
— Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1081/2002
— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1081/2002
— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1081/2002
— Κριθή παρέµβασης χωρίς εφαρµογή επιστροφής ή φόρου, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2002
— Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1081/2002
— Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni
taxe, règlement (CE) no 1081/2002
— Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di
tassa, regolamento (CE) n. 1081/2002
— Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1081/2002
— Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou
imposição, Regulamento (CE) n.o 1081/2002
— Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1081/2002
— Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift,
förordning (EG) nr 1081/2002.
(2) PB L 301 van 17.10.1992, blz. 17.
(3) PB L 104 van 27.4.1996, blz. 13.
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Artikel 8
1.
De overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening
(EEG) nr. 2131/93 gestelde zekerheid moet worden vrijgegeven
zodra de uitvoercertificaten zijn afgegeven aan degenen aan wie
is toegewezen.
2.
In afwijking van artikel 17 van Verordening (EEG) nr.
2131/93 wordt de naleving van de verplichting tot uitvoer gegarandeerd door een zekerheid waarvan het bedrag gelijk is aan
het verschil tussen de op de toewijzingsdag geldende interventieprijs en de toewijzingsprijs en nooit kleiner mag zijn dan
10 EUR per ton. De helft van dit bedrag wordt bij de afgifte
van het certificaat gesteld en het saldo vóór het afhalen van het
graan.
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zen de in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 800/1999
van de Commissie (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2299/2001, bedoelde bewijzen levert.
3. Behalve in naar behoren gemotiveerde uitzonderingsgevallen, en met name ingeval een administratief onderzoek
wordt ingesteld, geeft vrijgave van de in dit artikel bedoelde zekerheden na het verstrijken van de in dit artikel bedoelde termijnen steeds aanleiding tot de betaling door de lidstaat van
een schadeloosstelling die gelijk is aan 0,015 EUR/10 ton per
dag vertraging.
Het EOGFL neemt deze schadeloosstelling niet voor zijn rekening.

In afwijking van artikel 15, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
3002/92:

Artikel 9

— moet het bij de afgifte van het certificaat gestelde gedeelte
van dit zekerheidsbedrag worden vrijgegeven binnen 20
werkdagen na de datum waarop degene aan wie is toegewezen het bewijs levert dat het afgehaalde graan het douanegebied van de Gemeenschap heeft verlaten.

Het Franse interventiebureau stelt de Commissie uiterlijk twee
uur na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de
offertes in kennis van de ontvangen inschrijvingen. Zij moeten
worden doorgezonden overeenkomstig het schema van bijlage
III en via de in bijlage IV vermelde oproepnummers.

In afwijking van artikel 17, lid 3, van Verordening (EEG) nr.
2131/93:

Artikel 10

— moet het resterende bedrag worden vrijgegeven binnen 15
werkdagen na de datum waarop degene aan wie is toegewe-

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, 21 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 102 van 17.4.1999, blz. 11.
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BĲLAGE I
(in ton)
Plaats van opslag

Hoeveelheid

Amiens

34 700

Chalons

33 000

Clermont

4 900

Dijon

1 100

Lille

15 700

Nantes

10 400

Orléans

77 100

Paris

42 000

Poitiers

8 000

Rouen

73 100

BĲLAGE II
MEDEDELING INZAKE WEIGERING VAN PARTIJEN DIE ZIJN TOEGEWEZEN IN HET KADER VAN DE
PERMANENTE OPENBARE INSCHRIJVING VOOR DE UITVOER VAN GERST IN HET BEZIT VAN HET
FRANSE INTERVENTIEBUREAU
(artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1081/2002)
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BĲLAGE III
PERMANENTE OPENBARE INSCHRIJVING VOOR DE UITVOER VAN GERST IN HET BEZIT VAN HET
FRANSE INTERVENTIEBUREAU
(Verordening (EG) nr. 1081/2002)

BĲLAGE IV

Uitsluitend de volgende oproepnummers in Brussel mogen worden gebruikt (DG AGRI/C-1):
— fax

(32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15.
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VERORDENING (EG) Nr. 1082/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 395/2002 en houdende verhoging tot ongeveer
40 000 ton, van de hoeveelheid rijst uit de Italiaanse interventievoorraden waarvoor een permanente inschrijving voor de verkoop op de interne markt gehouden wordt
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Met het oog op de huidige marktsituatie is het dienstig
de op de interne markt af te zetten hoeveelheid te verhogen met ongeveer 15 000 ton rondkorrelige padie B uit
de Italiaanse interventievoorraden.

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van
de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
411/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 8, onder b), laatste streepje,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 75/91 van de Commissie ( )
zijn de procedures en de voorwaarden voor de verkoop
van padie uit de voorraden van de interventiebureaus
vastgesteld.
3

Bij Verordening (EG) nr. 395/2002 van de Commissie
van 1 maart 2002 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de
interne markt van ongeveer 20 000 ton rijst die in het
bezit is van het Italiaanse interventiebureau (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 609/2002 (5), is een
permanente openbare inschrijving geopend voor de verkoop op de interne markt van ongeveer 20 000 ton
rondkorrelige padie die in het bezit is van het Italiaanse
interventiebureau.

Artikel 1
In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 395/2002 wordt „ongeveer 25 000 ton padie uit zijn voorraden, waarvan ongeveer
20 000 ton rondkorrelige padie en ongeveer 5 000 ton langkorrelige padie B” vervangen door „ongeveer 40 000 ton padie
uit zijn voorraden, waarvan ongeveer 35 000 ton rondkorrelige
padie en ongeveer 5 000 ton langkorrelige padie B”.
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, 21 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 9 van 12.1.1991, blz. 15.
PB L 61 van 2.3.2002, blz. 3.
PB L 93 van 10.4.2002, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 1083/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 347/2002 tot opening van de in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad bedoelde crisisdistillatie voor tafelwijn in Frankrijk
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

gen, behalve tijdelijk in de maand maart toen de crisisdistillatie werd geopend. Sindsdien zijn de prijzen weer gedaald. De voorraden waarover de producenten nog
steeds beschikken, moeten dus zo snel mogelijk worden
weggewerkt.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2585/2001 (2), en met name op de artikelen 30 en 33,

(6)

Concluderend moet worden gesteld dat toen de crisisdistillatie in maart jongstleden werd geopend, de voorwaarden voor de verkoop aan de wijnhandel zodanig waren,
dat deze maatregel niet volledig het beoogde effect kon
hebben. De producenten vonden kopers, die hun wijn tegen interessante leverings- en betalingsvoorwaarden afnamen, ook al was de betaalde prijs vrij laag. Deze situatie bestaat niet meer, maar het probleem van de grote
voorraden blijft bestaan. De producenten moeten zich
dus vóór de volgende wijnoogst van hun overschotten
ontdoen, terwijl de markt nog maar weinig afzetmogelijkheden biedt.

(7)

Voorgesteld wordt nu de mogelijkheid distillatiecontracten te sluiten voor een periode van ongeveer drie maanden te heropenen. De verschillende data in de verordening, namelijk die voor de goedkeuring van deze
contracten, voor de mededeling aan de Commissie van
de hoeveelheid wijn waarop de contracten betrekking
hebben, en voor de aflevering van de wijn bij de distillateur, moeten derhalve worden aangepast.

(8)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 347/2002 van de Commissie (3)
is de in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde crisisdistillatie geopend voor een maximumhoeveelheid van 4 miljoen hectoliter tafelwijn in Frankrijk.

(2)

Rekening houdend met de situatie op de wijnmarkt in
Frankrijk, moet deze maximumhoeveelheid worden aangepast en op 3,85 miljoen hectoliter worden vastgesteld.

(3)

(4)

Volgens de door de Franse autoriteiten verstrekte informatie hebben de van 1 maart tot en met 29 maart 2002
door de producenten en de distillateurs gesloten distillatiecontracten betrekking op een totale hoeveelheid van
2,349 miljoen hectoliter. Frankrijk verzoekt derhalve om
nog een periode voor de sluiting van contracten voor
een hoeveelheid van 1,501 miljoen hectoliter, om de in
de wijnkelders aanwezige overschotten, die de markt nog
steeds in sterke mate drukken terwijl de volgende wijnoogst nadert, weg te werken.
De inschrijving voor de crisisdistillatie in Frankrijk heeft
in maart niet het gewenste resultaat opgeleverd, aangezien de wijn aan groothandels kon worden verkocht,
weliswaar soms tegen een lagere prijs dan voor distillatie
werd betaald, maar tegen gunstige voorwaarden, wat de
afhaling van de wijn en de betalingstermijnen betreft. Dit
heeft producenten die behoefte hadden aan financiële
middelen ertoe gebracht om verkoopcontracten te sluiten, hetgeen een negatief effect heeft gehad op de levering voor de crisisdistillatie. Het is waarschijnlijk dat de
handelaars momenteel ruimschoots hebben voorzien in
hun behoeften voor dit wijnoogstjaar, en dat zij dus niet
veel meer zullen kopen. Overigens mag op basis van de
vooruitzichten voor de volgende oogst niet worden verwacht dat de productie aanmerkelijk lager zal zijn.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 347/2002 wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 1 wordt de maximumhoeveelheid van 4 miljoen
hectoliter vervangen door 3,85 miljoen hectoliter.
2. Artikel 3 wordt vervangen door:

(5)

De bijgewerkte marktgegevens bevestigen verder ten volle dat ongeveer 3,85 miljoen hectoliter wijn uit de markt
moet worden genomen om de voorraden tafelwijn in afwachting van de volgende wijnoogst tot een acceptabel
niveau terug te brengen. De wijnprijzen zijn niet geste-

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
(2) PB L 345 van 29.12.2001, blz. 10.
(3) PB L 55 van 26.2.2002, blz. 14.

„Artikel 3
Elke producent kan van 1 maart tot en met 29 maart 2002,
alsmede van 24 juni tot en met 30 september 2002, een
contract als bedoeld in artikel 65 van Verordening (EG) nr.
1623/2000 sluiten. Het contract gaat vergezeld van het bewijs dat een zekerheid van 5 EUR per hectoliter is gesteld.
Deze contracten kunnen niet worden overgedragen.”.
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3. Artikel 4, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
De lidstaat treft de nodige administratieve maatregelen
om de genoemde contracten uiterlijk op 6 mei 2002 goed te
keuren, wat betreft de contracten die in de periode van 1
maart tot en met 29 maart 2002 zijn gesloten, en uiterlijk
op 10 oktober 2002, wat betreft de contracten die in de periode van 24 juni tot en met 30 september 2002 zijn gesloten, waarbij het toegepaste verlagingspercentage, de per contract geaccepteerde hoeveelheid wijn, en de mogelijkheid dat
de producent in geval van verlaging van de te distilleren
hoeveelheid het contract kan opzeggen, worden vermeld. De
lidstaat deelt de Commissie vóór 20 mei 2002, respectievelijk vóór 20 oktober 2002 de hoeveelheden wijn mee waarvoor contracten zijn goedgekeurd.”.
4. Artikel 4, lid 3, wordt vervangen door:
„3.
Wat betreft de contracten die in de periode van 1
maart tot en met 29 maart 2002 zijn gesloten, moet de wijn

L 164/23

uiterlijk op 31 juli 2002 aan de distilleerderij worden geleverd en moet de geproduceerde alcohol uiterlijk op 31 december 2002 aan het interventiebureau worden geleverd.
Wat betreft de contracten die in de periode van 24 juni tot
en met 30 september 2002 zijn gesloten, moet de wijn uiterlijk op 30 november 2002 aan de distilleerderij worden
geleverd en moet de geproduceerde alcohol uiterlijk op 31
januari 2003 aan het interventiebureau worden geleverd.”.

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 24 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1084/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Voor citroenen en appelen bedraagt de maximale restitutie die nodig is voor de toekenning van certificaten voor
de totale indicatieve hoeveelheid, binnen de grenzen van
de hoeveelheden waarvoor offertes zijn ingediend, meer
dan anderhalf maal de indicatieve restitutie.

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de Commissie
van 8 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning van
uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft (1), en
met name op artikel 4, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 678/2002 van de Commissie (2)
is een openbare inschrijving geopend en zijn de indicatieve eenheidsbedragen van de restitutie en de indicatieve
hoeveelheden vastgesteld voor uitvoercertificaten van het
A3-stelsel andere dan die welke in het kader van de
voedselhulp worden aangevraagd.
Afhankelijk van de ingediende offertes moeten de maximale eenheidsbedragen van de restitutie worden vastgesteld, alsmede de afgiftepercentages voor de offertes
waarin de maximumrestitutie wordt gevraagd.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximale eenheidsbedragen van de restitutie en de afgiftepercentages voor citroenen en appelen in het kader van de bij
Verordening (EG) nr. 678/2002 geopende openbare inschrijving zijn vermeld in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8.
(2) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 3.
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BĲLAGE

Product

Maximaal eenheidsbedrag van de restitutie
(in EUR/t netto)

Afgiftepercentage voor de hoeveelheden
waarvoor het maximale eenheidsbedrag van
de restitutie wordt gevraagd

Citroenen

30

100 %

Appelen

24

100 %
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VERORDENING (EG) Nr. 1085/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
tot vaststelling van de voor het tweede halfjaar van 2002 beschikbare hoeveelheid voor bepaalde
producten in de sector melk en zuivelproducten in het kader van door de Gemeenschap geopende
contingenten op basis van uitsluitend invoercertificaten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 509/2002 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie
van 14 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van
tariefcontingenten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 886/2002 van de Commissie (4), en met name op artikel 16,
lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
Bij de toewijzing van de invoercertificaten voor de eerste helft
van 2002 voor bepaalde bij Verordening (EG) nr. 2535/2001
vastgestelde tariefcontingenten, zijn voor sommige van de betrokken producten invoercertificaten aangevraagd voor kleinere
hoeveelheden dan die welke beschikbaar zijn. Bijgevolg moet
voor ieder betrokken contingent de voor de periode van 1 juli
tot en met 31 december 2002 beschikbare hoeveelheid worden

bepaald, rekening houdend met de niet toegewezen hoeveelheden in het kader van de Verordeningen (EG) nr. 171/2001 van
de Commissie van 30 januari 2002 tot vaststelling van de mate
waarin invoercertificaataanvragen die in januari 2002 in het kader van bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor bepaalde zuivelproducten zijn ingediend,
kunnen worden geaccepteerd (5), en (EG) nr. 550/2002 van de
Commissie van 27 maart 2002 tot vaststelling van de mate
waarin de in maart 2002 ingediende aanvragen om certificaten
voor de invoer van kaas van oorsprong uit Zuid-Afrika in het
kader van een bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopend tariefcontingent kunnen worden aanvaard (6),
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De beschikbare hoeveelheden voor de periode van 1 juli tot en
met 31 december 2002 voor de tweede helft van het invoerjaar
in het kader van bepaalde in Verordening (EG) nr. 2535/2001
bedoelde tariefcontingenten, zijn aangegeven in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.
PB L 79 van 3.2.2002, blz. 15.
PB L 341 van 22.12.2001, blz. 29.
PB L 139 van 29.5.2002, blz. 30.

(5) PB L 30 van 31.1.2002, blz. 26.
(6) PB L 84 van 28.3.2002, blz. 15.
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BĲLAGE
BESCHIKBARE HOEVEELHEDEN VOOR DE PERIODE VAN 1 JULI TOT EN MET 31 DECEMBER 2002
Contingentnummer

Hoeveelheid (in ton)

Bijlage I. B — 10. Producten van oorsprong uit Slovenië
09.4086

1 470

09.4087

750

09.4088

225

Bijlage I. C — Producten van oorsprong uit de ACS-landen
09.4026

1 000

09.4027

1 000

Bijlage I. D — Producten van oorsprong uit Turkije
09.4101

1 375

Bijlage I. E — Producten van oorsprong uit Zuid-Afrika
09.4151

4 180
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VERORDENING (EG) Nr. 1086/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
betreffende de offertes voor de uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde
derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr.
2007/2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Rekening houdend met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria, is het niet wenselijk
een maximumrestitutie vast te stellen.

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van
de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
411/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 13, lid
3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2007/2001 van de Commissie (3) is een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie volgens de procedure van artikel 22 van Verordening (EG)
nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes besluiten niet tot toewijzing over te gaan.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 14 tot en
met 20 juni 2002 zijn ingediend in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2007/2001 bedoelde inschrijving voor de uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde
derde landen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 272 van 13.10.2001, blz. 13.
PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25.
PB L 35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 1087/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
betreffende de offertes voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving
bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Met name rekening houdend met de in artikel 13 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria, is het
niet wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van
de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
411/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 13, lid
3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2008/2001 van de Commissie (3) is een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie volgens de procedure van artikel 22 van Verordening (EG)
nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes besluiten niet tot toewijzing over te gaan.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 14 tot en
met 20 juni 2002 zijn ingediend in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2008/2001 bedoelde inschrijving voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 272 van 13.10.2001, blz. 15.
PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25.
PB L 35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 1088/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
betreffende de offertes voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in
Verordening (EG) nr. 2009/2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Met name rekening houdend met de in artikel 13 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria, is het
niet wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van
de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
411/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 13, lid
3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 20009/2001 van de Commissie (3) is een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie volgens de procedure van artikel 22 van Verordening (EG)
nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes besluiten niet tot toewijzing over te gaan.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 14 tot en
met 20 juni 2002 zijn ingediend in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2009/2001 bedoelde inschrijving voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 272 van 13.10.2001, blz. 17.
PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25.
PB L 35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 1089/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
betreffende de offertes voor de uitvoer van langkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde
derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr.
2010/2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Met name rekening houdend met de in artikel 13 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria, is het
niet wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van
de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
411/2002 van de Commssie (2), en met name op artikel 13, lid
3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2010/2001 van de Commissie (3) is een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie volgens de procedure van artikel 22 van Verordening (EG)
nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes besluiten niet tot toewijzing over te gaan.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 14 tot en
met 20 juni 2002 zijn ingediend in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2010/2001 bedoelde inschrijving voor de uitvoer van langkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde
derde landen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 272 van 13.10.2001, blz. 19.
PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25.
PB L 35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 1090/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar
het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2011/2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van
de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
411/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 10, lid
1,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de Commissie van
6 september 1989 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de
verzending van rijst naar Réunion (3), gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1453/1999 (4), inzonderheid op artikel 9, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2011/2001 van de Commissie (5) is een inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van rijst naar het eiland Réunion opengesteld.

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op grond van de offertes die van 17 tot en met 20 juni 2002
zijn ingediend in het kader van de in Verordening (EG) nr.
2011/2001 bedoelde inschrijving wordt een maximumsubsidie
van 319,00 EUR/t vastgesteld voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst van GN-code 1006 20 98 naar het eiland
Réunion.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 261 van 7.9.1989, blz. 8.
PB L 167 van 2.7.1999, blz. 19.
PB L 272 van 13.10.2001, blz. 21.
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VERORDENING (EG) Nr. 1091/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector eieren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector eieren (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 493/2002 van de Commissie (2), inzonderheid op
artikel 8, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De bij uitvoer in de sector eieren toe te passen restituties
zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1001/2002 van
de Commissie (3).

(2)

De toepassing van de in artikel 8 van Verordening (EEG)
nr. 2771/75 vermelde criteria op de gegevens waarover
de Commissie heden beschikt, geeft aanleiding tot wijzi-

ging van de op dit tijdstip geldende restituties bij uitvoer
in de zin zoals vermeld in de bijlage bij deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer van de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2771/75 bedoelde producten, die vastgesteld zijn
in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1001/2002, worden in
overeenstemming met de bijlage bij deze verordening gewijzigd.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 24 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 49.
(2) PB L 77 van 20.3.2002, blz. 7.
(3) PB L 152 van 12.6.2002, blz. 23.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 21 juni 2002 tot wĳziging van de uitvoerrestituties in de sector eieren
Productcode

Bestemming

0407 00 11 9000
0407 00 19 9000
0407 00 30 9000

E07
E07
E01
E03
E08
E04
E04
E04
E06
E04

0408 11 80 9100
0408 19 81 9100
0408 19 89 9100
0408 91 80 9100
0408 99 80 9100

Meeteenheid

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

st.
st.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Restitutiebedrag

1,70
0,80
7,00
20,00
3,50
10,00
5,00
5,00
33,00
8,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie
(PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
E01 Uitvoer naar Koeweit, Bahrein, Oman, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, Hongkong SAR en
Rusland
E03 Uitvoer naar Zuid-Korea, Japan, Maleisië, Thailand, Taiwan, de Filipĳnen en Egypte
E04 Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland en Estland
E06 Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland, Estland en Litouwen
E07 Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika, Estland en Litouwen
E08 Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland, Estland, Litouwen en de bestemmingen
bedoeld onder E01 en E03.
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VERORDENING (EG) Nr. 1092/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector slachtpluimvee (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 493/2002 van de Commissie (2), en met
name op artikel 8, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De bij uitvoer in de sector slachtpluimvee toe te passen
restituties zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1002/
2002 van de Commissie (3).

(2)

De toepassing van de in artikel 8 van Verordening (EEG)
nr. 2777/75 vermelde criteria op de gegevens waarover
de Commissie heden beschikt, geeft aanleiding tot wijzi-

ging van de op dit tijdstip geldende restituties bij uitvoer
in de zin als vermeld in de bijlage bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer van de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2777/75 bedoelde producten, die vastgesteld zijn
in de bijlage van de gewijzigde Verordening (EG) nr. 1002/
2002 worden in overeenstemming met de bijlage van deze verordening gewijzigd.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 24 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77.
(2) PB L 77 van 20.3.2002, blz. 7.
(3) PB L 152 van 12.6.2002, blz. 25.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 21 juni 2002 tot wĳziging van de uitvoerrestituties in de sector
slachtpluimvee
Productcode

Bestemming

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 12 90 9990

V04
V04
V04
V04
V04
V04
V01
A24
V01
A24
V01
A24

Meeteenheid

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

st.
st.
st.
st.
st.
st.
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Restitutiebedrag

0,80
0,80
0,80
0,80
1,70
1,70
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie
(PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
V01 Uitvoer naar Angola, Saudi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië,
Jemen, Libanon, Irak en Iran
V04 Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Estland.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN
DE REGERINGEN DER LIDSTATEN

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN IN
HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN
van 17 juni 2002
houdende wijziging van Besluit 2001/933/EGKS betreffende bepaalde maatregelen die van toepassing zijn op Oekraïne wat betreft de handel in bepaalde onder het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en
staalproducten
(2002/476/EGKS)
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

In overeenstemming met de Commissie,
BESLUITEN:

Artikel 1
Besluit 2001/933/EGKS van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de
Raad bijeen, van 19 december 2001 (1), wordt als volgt gewijzigd:
— in artikel 1 worden de woorden „In de periode van 1 januari 2002 tot en met 30 juni 2002” vervangen
door: „In de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002”;
— bijlage II wordt vervangen door de aangehechte bijlage.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Luxemburg, 17 juni 2002.
De voorzitter
J. PIQUÉ I CAMPS

(1) PB L 345 van 29.12.2001, blz. 75.
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BĲLAGE
„BĲLAGE II
CONTINGENTEN
1 januari 2002-31 december 2002
Producten

(in ton)

SA. — Platte producten
SA1. Rollen
SA2. Zware platen
SA3. Andere platte producten

27 414
104 920
8 465

SB. — Lange producten
SB1. Balken

3 690

SB2. Walsdraad

52 720

SB3. Andere lange producten

66 427”
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COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 2002
tot vaststelling van de volksgezondheidsvoorschriften voor vers vlees en vers vlees van pluimvee,
ingevoerd uit derde landen, en tot wĳziging van Beschikking 94/984/EG
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2196)
(Voor de EER relevante tekst)

(2002/477/EG)
vlees van pluimvee of vers vlees naar de Gemeenschap
uitvoeren, in aanmerking worden genomen bĳ de beoordeling of is voldaan aan de criteria van artikel 15 van
Richtlĳn 71/118/EEG en artikel 3, lid 2, van Richtlĳn
72/462/EEG betreffende de opname van het betrokken
derde land op de lĳst.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 71/118/EEG van de Raad van 15 februari
1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de
productie en het in de handel brengen van vers vlees van
pluimvee (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 97/79/EG (2), en
met name op artikel 14, onder B, punt 2, onder b),

(3)

Ten tweede moet met de uitvoering van dergelĳke
controles door de exploitanten rekening worden
gehouden bĳ de beoordeling of zĳ kunnen worden
opgenomen op de lĳst van inrichtingen als bedoeld in
artikel 14, onder B, punt 2, van Richtlĳn 71/118/EEG en
artikel 4, lid 1, van Richtlĳn 72/462/EEG.

(4)

Ten derde moeten de krachtens artikel 14, onder B, punt
1, onder b), van Richtlĳn 71/118/EEG en artikel 4, lid 2,
onder a), van Richtlĳn 72/462/EEG verstrekte garanties
zo spoedig mogelĳk worden opgenomen in de gezondheidsverklaringen van de modelcertificaten als bedoeld
in artikel 14, onder B, van Richtlĳn 71/118/EEG, respectievelĳk artikel 22 van Richtlĳn 72/462/EEG.

(5)

Richtlĳn 71/118/EEG voorziet in de opstelling van een
lĳst van inrichtingen die aan de specifieke voorschriften
van de communautaire wetgeving voldoen.

(6)

Beschikking 97/4/EG van de Commissie van 12
december 1996 tot vaststelling van de voorlopige lĳsten
van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de
invoer van vers vlees van pluimvee toestaan (6), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 2001/400/EG (7), bevat
een voorlopige lĳst van inrichtingen.

Gelet op Richtlĳn 72/462/EEG van de Raad van 12 december
1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelĳke
vraagstukken bĳ de invoer van runderen en varkens en van vers
vlees uit derde landen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1452/2001 (4), en met name op artikel 16, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
De volksgezondheidsvoorschriften van Beschikking
2001/471/EG van de Commissie van 8 juni 2001 tot
vaststelling van voorschriften voor het regelmatig doen
controleren van de algemene hygiëne door de exploitanten in inrichtingen overeenkomstig Richtlĳn 64/
433/EEG betreffende de gezondheidsvoorschriften voor
de productie en het in de handel brengen van vers vlees
en Richtlĳn 71/118/EEG inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de productie en het in de
handel brengen van vers vlees van pluimvee (5) dienen
ook te gelden voor de invoer uit derde landen.

(1)

Daarom moeten ten eerste de voorschriften van derde
landen inzake de uitvoering van de regelmatige controles
van de algemene hygiëne door de exploitanten die vers

(2)

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

55 van 8.3.1971, blz. 23.
24 van 30.1.1998, blz. 31.
302 van 31.12.1972, blz. 28.
198 van 21.7.2001, blz. 11.
165 van 21.6.2001, blz. 48.

(6) PB L 2 van 4.1.1997, blz. 6.
(7) PB L 140 van 24.5.2001, blz. 70.
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(7)

(8)
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Beschikking 94/984/EG van de Commissie van 20
december 1994 tot vaststelling van de diergezondheidsvoorschriften en de voorschriften inzake veterinaire
certificaten voor de invoer van vers vlees van pluimvee
uit bepaalde derde landen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Beschikking 2001/659/EG (2), is eerder gewĳzigd bĳ
Beschikking 2001/598/EG (3), waarbĳ onder andere de
bĳ artikel 14, onder B, punt 1, onder c), van Richtlĳn
71/118/EEG voorgeschreven gezondheidsverklaring voor
de invoer van vers vlees van pluimvee uit derde landen
in de certificaten inzake dier- en volksgezondheid werd
opgenomen. Beschikking 94/984/EG moet nu nogmaals
gewĳzigd worden om bovengenoemde modelverklaring
aan te vullen overeenkomstig de doeleinden van deze
beschikking. Tegelĳkertĳd moet een materiële fout in
bĳlage III bĳ die beschikking worden gecorrigeerd.

algemene hygiëne op basis van de HACCP-beginselen (Hazard
Analysis and Critical Control Points) en van microbiologische
controles voorzover nodig, door de exploitanten die vers vlees
van pluimvee of vers vlees naar de Gemeenschap uitvoeren.

Richtlĳn 72/462/EEG bepaalt dat de lidstaten, onverminderd het bepaalde in de artikelen 14 en 15 van die
richtlĳn, voor de invoer van vers vlees uit een derde land
slechts toestemming geven wanneer dit voldoet aan
bepaalde gezondheidseisen. Volgens artikel 17, lid 2,
onder c), van die richtlĳn moet het verse vlees op hygiënische wĳze zĳn behandeld, overeenkomstig de hygiënevoorschriften van Richtlĳn 64/433/EEG van de Raad (4).
Artikel 4 voorziet in de opstelling van lĳsten van inrichtingen waarvan aan de hand van de criteria van lid 2 van
dat artikel moet worden nagegaan of zĳ aan de voorschriften van de richtlĳn en de hygiënevoorschriften van
Richtlĳn 64/433/EEG voldoen; deze lĳsten kunnen door
de Commissie worden gewĳzigd of aangevuld al naar de
resultaten van de in artikel 5 bedoelde inspecties.

Artikel 3

De diergezondheidsvoorschriften en de voorschriften
inzake veterinaire certificaten voor de invoer van vers
vlees uit een aantal landen zĳn op grond van artikel 16
van Richtlĳn 72/462/EEG vastgesteld in een aantal
beschikkingen van de Commissie die binnenkort moeten
worden omgewerkt. Bĳ die gelegenheid moet in de
gezondheidsverklaring in de modelcertificaten dezelfde
verklaring inzake de volksgezondheid worden opgenomen als bĳ deze beschikking voor vers vlees van
pluimvee wordt ingevoerd.

(9)

(10)

22.6.2002

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 2
Bĳ controles krachtens Richtlĳn 71/118/EEG en Richtlĳn 72/
462/EEG, bedoeld om na te gaan of een inrichting voldoet aan
de voorwaarden van die richtlĳnen en van bĳlage I bĳ Richtlĳn
64/433/EEG, en derhalve op de lĳst als bedoeld in artikel 14,
onder B, punt 2, van Richtlĳn 71/118/EEG en artikel 4, lid 1,
van Richtlĳn 72/462/EEG kan worden opgenomen, wordt in
aanmerking genomen of de betrokken exploitanten de voorschriften van Beschikking 2001/471/EG toepassen.

Beschikking 94/984/EG wordt als volgt gewĳzigd:
1. In bĳlage II, punt 15 (modellen A en B), deel II (volksgezondheid) wordt het volgende punt toegevoegd:
„5. afkomstig is van een inrichting die controle uitoefent op
de algemene hygiëne overeenkomstig het bepaalde in
Beschikking 2001/471/EG van de Commissie (1).
(1) PB L 165 van 21.6.2001, blz. 48.”.
2. In bĳlage III worden de woorden „Het in artikel 2
bedoelde keurmerk” vervangen door „Het in artikel 1, lid
2, bedoelde keurmerk”.
Artikel 4
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 8 juni
2003.
Bĳ de beoordeling of een derde land voldoet aan de criteria
van artikel 15 van Richtlĳn 71/118/EEG en artikel 3, lid 2,
van Richtlĳn 72/462/EEG met het oog op de opname op de
overeenkomstig die richtlĳnen opgestelde lĳsten, en bĳ
controles in derde landen krachtens artikel 14 van Richtlĳn
71/118/EEG en artikel 5 van Richtlĳn 72/462/EEG houdt de
Commissie met ingang van de datum van vaststelling van
deze beschikking rekening met de voorbereidende maatregelen die bedoeld derde land heeft getroffen om vanaf 8 juni
2003 aan deze beschikking te voldoen.
Artikel 5
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Artikel 1
Bĳ de beoordeling of een derde land voldoet aan de criteria van
artikel 15 van Richtlĳn 71/118/EEG en artikel 3, lid 2, van
Richtlĳn 72/462/EEG met het oog op de opname op de overeenkomstig die richtlĳnen opgestelde lĳsten houdt de
Commissie rekening met de voorschriften van bedoeld derde
land inzake de uitvoering van regelmatige controles op de

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

PB
PB
PB
PB

L 378 van 31.12.1994, blz. 11.
L 232 van 30.8.2001, blz. 19.
L 210 van 3.8.2001, blz. 37.
121 van 29.7.1964, blz. 2012/64.

Gedaan te Brussel, 20 juni 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

22.6.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 164/41

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 2002
betreffende de niet-opneming van fentin-acetaat 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(2002) 2199)
(Voor de EER relevante tekst)

(2002/478/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

ordening (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.

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 2002/18/EG van
de Commissie (2), en met name op artikel 8, lid 2, vierde alinea,

(5)

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

(6)

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.

Het door het Verenigd Koninkrijk opgestelde evaluatieverslag is door de lidstaten en de Commissie onderzocht
in het kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité. Op grond van dat onderzoek is op 7 december
2001 het definitieve evaluatieverslag van de Commissie
inzake fentin-acetaat goedgekeurd overeenkomstig artikel
7, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 3600/92.

(7)

Bij Verordening (EG) nr. 933/94 van de Commissie van
27 april 1994 houdende vaststelling van de werkzame
stoffen van gewasbeschermingsmiddelen en aanwijzing
van de als rapporteur optredende lidstaten voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 3600/92 (5), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2230/95 (6), zijn de
werkzame stoffen die in het kader van Verordening
(EEG) nr. 3600/92 moeten worden geëvalueerd, aangewezen, alsmede de respectieve lidstaten die elk voor de
evaluatie van een van de werkzame stoffen als rapporteur moeten optreden, en de producenten van die werkzame stoffen die binnen de vastgestelde termijn een kennisgeving hebben ingediend.

De op basis van de verstrekte gegevens gemaakte evaluaties hebben niet aangetoond dat mag worden verwacht
dat fentin-acetaat 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 fentin-acetaat
worden blootgesteld en ten aanzien van de mogelijke impact ervan op niet-doelorganismen.

(8)

Fentin-acetaat mag bijgevolg niet in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG worden opgenomen.

(9)

De nodige maatregelen moeten worden genomen om erop toe te zien dat bestaande toelatingen voor fentin-acetaat bevattende gewasbeschermingsmiddelen binnen een
bepaalde termijn worden ingetrokken en zeker niet worden verlengd, en dat geen nieuwe toelatingen worden afgegeven.

(10)

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

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. 2266/2000 (4), en
met name op artikel 7, lid 3 bis, onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Fentin-acetaat is een van de 90 in Verordening (EG) nr.
933/94 aangewezen werkzame stoffen.

(4)

Het Verenigd Koninkrijk, de voor fentin-acetaat als rapporteur aangewezen lidstaat, heeft op 11 november
1996 overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder c), van Ver-

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

PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
PB L 55 van 26.2.2002, blz. 29.
PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.
PB L 259 van 13.10.2000, blz. 27.
PB L 107 van 28.4.1994, blz. 8.
PB L 225 van 22.9.1995, blz. 1.
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(11)

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 van 21
december 1978 houdende verbod van het op de markt
brengen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde werkzame stoffen (1), laatstelijk gewijzigd
bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden.

(12)

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

22.6.2002

2. met ingang van de datum van vaststelling van deze beschikking geen fentin-acetaat 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.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Fentin-acetaat wordt niet als werkzame stof in bijlage I bij
Richtlijn 91/414/EEG opgenomen.
Artikel 2
De lidstaten zorgen ervoor dat:
1. toelatingen van fentin-acetaat bevattende gewasbeschermingsmiddelen uiterlijk zes maanden na de datum van vaststelling van deze beschikking worden ingetrokken;

(1) PB L 33 van 8.2.1979, blz. 36.

Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 juni 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

22.6.2002
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 2002
betreffende de niet-opneming van fentin-hydroxide 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(2002) 2207)
(Voor de EER relevante tekst)

(2002/479/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

ordening (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.

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 2002/18/EG van
de Commissie (2), en met name op artikel 8, lid 2, vierde alinea,

(5)

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

(6)

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.

Het door het Verenigd Koninkrijk opgestelde evaluatieverslag is door de lidstaten en de Commissie onderzocht
in het kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité. Op grond van dat onderzoek is op 7 december
2001 het definitieve evaluatieverslag van de Commissie
inzake fentin-hydroxide goedgekeurd overeenkomstig artikel 7, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 3600/92.

(7)

Bij Verordening (EG) nr. 933/94 van de Commissie van
27 april 1994 houdende vaststelling van de werkzame
stoffen van gewasbeschermingsmiddelen en aanwijzing
van de als rapporteur optredende lidstaten voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 3600/92 (5), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2230/95 (6), zijn de
werkzame stoffen aangewezen die in het kader van Verordening (EEG) nr. 3600/92 moeten worden beoordeeld,
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 daarvoor gestelde termijn een kennisgeving hebben ingediend.

De op basis van de verstrekte gegevens gemaakte evaluaties hebben niet aangetoond dat mag worden verwacht
dat fentin-hydroxide 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 fentin-hydroxide worden blootgesteld en ten aanzien van de mogelijke impact ervan op niet-doelorganismen.

(8)

Fentin-hydroxide mag derhalve niet als werkzame stof in
bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG worden opgenomen.

(9)

De nodige maatregelen moeten worden genomen om erop toe te zien dat de bestaande toelatingen voor fentinhydroxide bevattende gewasbeschermingsmiddelen binnen een bepaalde termijn worden ingetrokken en zeker
niet worden verlengd en dat geen nieuwe toelatingen
worden afgegeven.

(10)

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

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. 2266/2000 (4), en
met name op artikel 7, lid 3 bis, onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Fentin-hydroxide is een van de 90 in Verordening (EG)
nr. 933/94 aangewezen werkzame stoffen.

(4)

Het Verenigd Koninkrijk, de voor fentin-hydroxide als
rapporteur aangewezen lidstaat, heeft op 11 november
1996 overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder c), van Ver-

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

PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
PB L 55 van 26.2.2002, blz. 29.
PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.
PB L 259 van 13.10.2000, blz. 27.
PB L 107 van 28.4.1994, blz. 8.
PB L 225 van 22.9.1995, blz. 1.
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(11)

Deze beschikking loopt niet vooruit op eventuele latere
acties van de Commissie met betrekking tot deze werkzame stof in het kader van Richtlijn 79/117/EEG van de
Raad van 21 december 1978 houdende verbod van het
op de markt brengen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde actieve stoffen (1), laatstelijk
gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

(12)

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

22.6.2002

2. met ingang van de datum van vaststelling van deze beschikking geen fentin-hydroxide 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.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Fentin-hydroxide wordt niet als werkzame stof in bijlage I bij
Richtlijn 91/414/EEG opgenomen.
Artikel 2
De lidstaten zorgen ervoor dat:
1. toelatingen van fentin-hydroxide bevattende gewasbeschermingsmiddelen uiterlijk zes maanden na de datum van vaststelling van deze beschikking worden ingetrokken;

(1) PB L 33 van 8.2.1979, blz. 36.

Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 juni 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

