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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1606/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 19 juli 2002
betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere
financiële instellingen (6) en Richtlijn 91/674/EEG van de
Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening van verzekeringsondernemingen (7) zijn ook
gericht tot beursgenoteerde communautaire ondernemingen. De verslagleggingsvereisten in deze richtlijnen
bieden niet voldoende garanties voor de hoge mate van
transparantie en vergelijkbaarheid van de financiële
verslaglegging van alle beursgenoteerde communautaire
ondernemingen die nodig is voor het opbouwen van een
doeltreffende en soepel werkende geïntegreerde kapitaalmarkt. Daarom moet het wettelijke kader dat van toepassing is op beursgenoteerde ondernemingen, worden
aangevuld.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

1

Teneinde de voltooiing van de interne markt voor financiële diensten te versnellen, heeft de Europese Raad van
Lissabon van 23-24 maart 2000 bepaald dat het actieplan voor financiële diensten vóór 2005 moet worden
uitgevoerd en er tevens op aangedrongen dat de nodige
maatregelen worden genomen om de vergelijkbaarheid
van de jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren.
Om de interne markt beter te doen functioneren moeten
beursgenoteerde ondernemingen worden verplicht één
enkel stelsel van internationale standaarden voor jaarrekeningen toe te passen bij het opstellen van hun geconsolideerde jaarrekening. Bovendien is het van belang dat
communautaire ondernemingen die actief zijn op financiële markten, internationaal aanvaarde standaarden voor
financiële verslaglegging toepassen die wereldwijd als
standaard gelden. Dit houdt in dat de standaarden voor
jaarrekeningen die internationaal worden gehanteerd,
steeds verder op elkaar moeten worden afgestemd, wat
uiteindelijk moet leiden tot één enkel stelsel van wereldwijde standaarden voor jaarrekeningen.
Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978
betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen (4), Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13
juni 1983 betreffende de geconsolideerde jaarrekening (5), Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8
december 1986 betreffende de jaarrekening en

( ) PB C 154 E van 29.5.2001, blz. 285.
(2) PB C 260 van 17.9.2001, blz. 86.
(3) Advies van het Europees Parlement van 12 maart 2002 (nog niet
verschenen in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 7 juni
2002.
(4) PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L
283 van 27.10.2001, blz. 28).
5
( ) PB L 193 van 18.7.1983, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad.

(4)

Met deze verordening wordt beoogd bij te dragen tot de
efficiënte en kosteneffectieve werking van de kapitaalmarkt. De bescherming van de beleggers en het handhaven van het vertrouwen in de financiële markten
vormen eveneens een wezenlijk aspect van de voltooiing
van de interne markt op dit gebied. Deze verordening
leidt tot een vrijer kapitaalverkeer binnen de interne
markt en helpt communautaire ondernemingen om op
voet van gelijkheid te concurreren bij het aantrekken van
financiële middelen op zowel de Europese als de
mondiale kapitaalmarkten.

(5)

Voor het concurrentievermogen van de communautaire
kapitaalmarkten is het van belang dat de standaarden die
in Europa worden gehanteerd voor de financiële verslaglegging, worden afgestemd op de internationale standaarden voor jaarrekeningen die algemeen kunnen
worden gehanteerd bij grensoverschrijdende transacties
of wereldwijde beursnoteringen.

(6)

Op 13 juni 2000 heeft de Commissie haar mededeling
„Strategie van de EU inzake financiële verslaglegging:
verdere maatregelen” gepubliceerd, waarin wordt voorgesteld dat alle beursgenoteerde communautaire ondernemingen uiterlijk in 2005 hun geconsolideerde jaarrekening opstellen overeenkomstig een enkel stelsel van

(6) PB L 372 van 31.12.1986, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad.
(7) PB L 374 van 31.12.1991, blz. 7.
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ningen, een forum zijn om te discussiëren, na te denken
en informatie uit te wisselen over internationale standaarden voor jaarrekeningen. Het mechanisme moet er
voorts toe bijdragen dat de goedgekeurde internationale
standaarden voor jaarrekeningen in de Gemeenschap op
uniforme wijze worden uitgelegd.

standaarden voor jaarrekeningen, namelijk de International Accounting Standards (IAS).
(7)

(8)

(9)

De internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS)
worden opgesteld door het International Accounting
Standards Committee (IASC), dat beoogt een enkel stelsel
van wereldwijde standaarden voor de financiële verslaglegging te ontwikkelen. In verband met de herstructurering van de IASC heeft de nieuwe Board op 1 april 2001
in een van zijn eerste besluiten de naam van het IASC
gewijzigd in IASB, International Accounting Standards
Board, en besloten toekomstige internationale standaarden voor jaarrekeningen, onder de nieuwe naam
IAS, voortaan internationale standaarden voor financiële
verslaglegging te noemen (IFRS, international financial
reporting standards). Deze standaarden moeten waar
mogelijk verplicht worden gesteld voor alle beursgenoteerde communautaire ondernemingen, op voorwaarde
dat zij leiden tot een hoge mate van transparantie en
vergelijkbaarheid van de financiële verslaglegging in de
Gemeenschap.
De maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van
deze verordening, moeten worden genomen overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1). Als die maatregelen worden getroffen,
moet rekening worden gehouden met de verklaring over
de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake financiële
diensten die de Commissie op 5 februari 2002 in het
Europees Parlement heeft afgelegd.
Om te worden goedgekeurd voor toepassing in de
Gemeenschap moet een internationale standaard voor
jaarrekeningen in de eerste plaats beantwoorden aan de
basisvereisten van de hierboven genoemde richtlijnen
van de Raad, wat inhoudt dat de toepassing van de standaard een getrouw beeld van de financiële positie en het
resultaat van een onderneming moet opleveren, waarbij
dit beginsel moet worden gezien in het licht van deze
richtlijnen en geen strikte overeenstemming met elke
afzonderlijke bepaling van die richtlijnen behoeft te
impliceren; in de tweede plaats moet de standaard, overeenkomstig de conclusies van de Raad van 17 juli 2000,
aan het Europees openbaar belang tegemoet komen; tot
slot moet hij voldoen aan een aantal basiscriteria betreffende de kwaliteit van de informatie die in de balans
moet worden verstrekt om nuttig te zijn voor de gebruikers.

(10)

Een technisch comité voor financiële verslaglegging
levert de Commissie bijstand en deskundigheid bij de
beoordeling van internationale standaarden voor jaarrekeningen.

(11)

Via het goedkeuringsmechanisme moet niet alleen snel
worden gereageerd op voorstellen voor internationale
standaarden voor jaarrekeningen, het moet tevens voor
de belangrijkste betrokken partijen, in het bijzonder voor
de nationale organen voor de vaststelling van standaarden voor jaarrekeningen, de toezichthouders voor de
effectenhandel, het bankwezen en het verzekeringswezen, de centrale banken, de ECB daaronder begrepen,
accountants, en gebruikers en opstellers van jaarreke-

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(12)

Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel zijn de maatregelen waarin deze verordening voorziet en die erop
neerkomen dat beursgenoteerde ondernemingen een
enkel stelsel van internationale standaarden voor jaarrekeningen moeten toepassen, noodzakelijk om bij te
dragen tot de efficiënte en kosteneffectieve werking van
de communautaire kapitaalmarkten en, bijgevolg, tot de
voltooiing van de interne markt.

(13)

Overeenkomstig dat beginsel moeten de lidstaten de vrijheid hebben om beursgenoteerde ondernemingen toe te
staan of te verplichten de jaarrekening op te stellen overeenkomstig internationale standaarden voor jaarrekeningen die zijn goedgekeurd volgens de in deze verordening vastgelegde procedure. De lidstaten kunnen
eveneens besluiten deze toelating of verplichting uit te
breiden tot andere ondernemingen voor wat de opstelling van hun geconsolideerde jaarrekening en hun jaarrekening betreft.

(14)

Om een gedachtewisseling te vergemakkelijken en de
lidstaten in staat te stellen hun standpunten te coördineren, moet de Commissie het Regelgevend Comité voor
financiële verslaglegging op gezette tijden informatie
verstrekken over feitelijke projecten, discussiestukken,
samenvattingen van bepaalde kwesties en ontwerpuiteenzettingen van de IASB en over de technische werkzaamheden die daaruit voortvloeien voor het technisch
comité. Het is eveneens van belang dat, indien de
Commissie voornemens is geen goedkeuring van een
internationale standaard voor jaarrekeningen voor te
stellen, het regelgevend comité voor financiële verslaglegging in een vroeg stadium hiervan op de hoogte wordt
gebracht.

(15)

Bij haar beraadslagingen en bij het bepalen van standpunten ten aanzien van stukken en nota's (papers) die
door de IASB in het kader van de ontwikkeling van internationale standaarden voor jaarrekeningen (IFRS en SICIFRIC) zijn opgesteld, zal de Commissie rekening houden
met het feit dat concurrentienadelen moeten worden
voorkomen voor de Europese ondernemingen die actief
zijn op de wereldmarkt, alsmede, zoveel mogelijk, met
de standpunten die door de delegaties in het Regelgevend
Comité voor financiële verslaglegging naar voren hebben
gebracht. De Commissie zal in de organen van de IASB
vertegenwoordigd zijn.

(16)

Een passend en rigoureus handhavingsstelsel is essentieel
om het vertrouwen van de beleggers in financiële
markten te ondersteunen. Op grond van artikel 10 van
het Verdrag zijn de lidstaten verplicht passende maatregelen te treffen om de nakoming van internationale standaarden voor jaarrekeningen te waarborgen. De
Commissie is voornemens samen met de lidstaten met
name via het Comité van Europese effectenregelgevers
(CESR) een gemeenschappelijke aanpak op het vlak van
handhaving te ontwikkelen.

11.9.2002
(17)

(18)
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Voorts moeten de lidstaten de toepassing van sommige
bepalingen tot 2007 kunnen uitstellen voor ondernemingen die zowel in de Gemeenschap als op een gereglementeerde markt van een derde land beursgenoteerd
zijn, en die reeds een ander stelsel van internationaal
aanvaarde standaarden toepassen als de primaire basis
voor hun geconsolideerde rekeningen, alsmede voor
ondernemingen die alleen beursgenoteerde obligaties
hebben. Niettemin is het van cruciaal belang dat uiterlijk
in 2007 een enkel stelsel van algemene standaarden voor
jaarrekeningen, de IAS, geldt voor alle communautaire
ondernemingen die op een gereglementeerde markt in de
Gemeenschap beursgenoteerd zijn.
Om de lidstaten en de ondernemingen de gelegenheid te
geven de aanpassingen te verrichten die noodzakelijk
zijn om de toepassing van de internationale standaarden
voor jaarrekeningen mogelijk te maken, is het nodig
sommige bepalingen pas in 2005 toe te passen. Er
moeten passende bepalingen worden vastgesteld met het
oog op de eerste toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS) door ondernemingen
als gevolg van de inwerkingtreding van deze verordening. Om de internationale erkenning van de gekozen
maatregelen te waarborgen moeten deze bepalingen op
internationaal niveau worden opgesteld,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel
Deze verordening beoogt de goedkeuring en het gebruik van
internationale standaarden voor jaarrekeningen in de Gemeenschap, teneinde de financiële informatie die wordt verstrekt
door de in artikel 4 bedoelde ondernemingen te harmoniseren
en voor een hoge mate van transparantie en vergelijkbaarheid
van jaarrekeningen te zorgen en zo de doeltreffende werking
van de communautaire kapitaalmarkt en van de interne markt
te waarborgen.

L 243/3

3, van Richtlijn 83/349/EEG en het Europees openbaar
belang dienen, en
— beantwoorden aan de criteria inzake begrijpelijkheid, relevantie, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid waaraan financiële informatie moet voldoen om economische beslissingen
mogelijk te maken en het management te kunnen beoordelen.
3. Uiterlijk 31 december 2002 neemt de Commissie volgens
de procedure van artikel 6, lid 2, een besluit over de toepassing
in de Gemeenschap van de internationale standaarden voor
jaarrekeningen die bestaan op het moment dat deze verordening van kracht wordt.
4. Goedgekeurde internationale standaarden voor jaarrekeningen moeten in hun geheel, in de vorm van een verordening
van de Commissie, in de officiële talen van de Gemeenschap
worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Artikel 4
Geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen
Voor elk boekjaar, beginnend op of na 1 januari 2005, stellen
ondernemingen die onder het recht van een lidstaat vallen hun
geconsolideerde jaarrekening op overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen die volgens de procedure
van artikel 6, lid 2, zijn goedgekeurd, indien hun effecten op de
balansdatum zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt van een lidstaat in de zin van artikel 1, punt 13,
van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten (1).
Artikel 5
Keuzemogelijkheden aangaande jaarrekeningen en nietbeursgenoteerde ondernemingen
De lidstaten kunnen:

Artikel 2

a) de in artikel 4 bedoelde ondernemingen toestaan of
verplichten hun jaarrekening op te stellen,

Definities
In deze verordening wordt onder „internationale standaarden
voor jaarrekeningen” verstaan: de International Accounting
Standards (IAS), de International Financial Reporting Standards
(IFRS) en de daarmee verband houdende interpretaties (SIC/
IFRIC interpretations), wijzigingen van deze standaarden en
interpretaties, toekomstige standaarden en daarmee verband
houdende interpretaties die worden vastgesteld of goedgekeurd
door de International Accounting Standards Board (IASB).

b) andere dan de in artikel 4 bedoelde ondernemingen toestaan
of verplichten hun geconsolideerde jaarrekening en/of hun
jaarrekening op te stellen,
overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen die volgens de procedure van artikel 6, lid 2, zijn goedgekeurd.
Artikel 6

Artikel 3

Comité-procedure

Goedkeuring en toepassing van internationale standaarden
voor jaarrekeningen

1. De Commissie wordt bijgestaan door een regelgevend
comité voor financiële verslaglegging, hierna „het comité” te
noemen.

1.
De Commissie beslist volgens de procedure van artikel 6,
lid 2, over de toepasselijkheid van internationale standaarden
voor jaarrekeningen binnen de Gemeenschap.
jaarrekeningen

2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn de
artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met
inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

— in overeenstemming zijn met het beginsel, vermeld in
artikel 2, lid 3, van Richtlijn 78/660/EEG en artikel 16, lid

(1) PB L 141 van 11.6.1993, blz. 27. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2000/64/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L
290 van 17.11.2000, blz. 27).

2.
De internationale standaarden voor
kunnen enkel worden goedgekeurd indien zij:
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De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
3.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

11.9.2002
Artikel 9

Overgangsbepalingen
In afwijking van artikel 4 kunnen de lidstaten bepalen dat de
voorschriften van artikel 4 op ondernemingen
a) waarvan alleen de schuldinstrumenten zijn toegelaten tot de
handel op een gereglementeerde markt van een lidstaat in de
zin van Richtlijn 93/22/EEG, artikel 1, punt 13, of

Artikel 7
Rapportage en coördinatie
1.
De Commissie treedt regelmatig in overleg met het comité
over de status van feitelijke IASB-projecten en alle daarmee
verband houdende stukken die door de IASB zijn opgesteld,
teneinde standpunten te coördineren en besprekingen over de
goedkeuring van standaarden die uit deze projecten en documenten zouden kunnen voortvloeien, te vergemakkelijken.
2.
De Commissie brengt naar behoren en tijdig verslag uit
aan het comité, indien zij voornemens is de goedkeuring van
een standaard niet voor te stellen.

Artikel 8
Kennisgeving
Wanneer de lidstaten maatregelen nemen uit hoofde van artikel
5, stellen zij de Commissie en de andere lidstaten daarvan
onverwijld in kennis.

b) waarvan de effecten zijn toegelaten tot de openbare handel
in een derde land en die daartoe met ingang van een boekjaar, beginnend op een datum voorafgaand aan de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen, internationaal aanvaarde standaarden gehanteerd hebben,
slechts worden toegepast voor de boekjaren beginnend op of
na 1 januari 2007.
Artikel 10
Informatie en evaluatie
De Commissie evalueert de werking van deze verordening en
brengt daarover uiterlijk 1 juli 2007 verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad.
Artikel 11
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 19 juli 2002.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

T. PEDERSEN
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VERORDENING (EG) Nr. 1607/2002 VAN DE COMMISSIE
van 10 september 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 11 september 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 september 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 10 september 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
096
999
052
999
052
999
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
512
720
800
804
999
052
388
720
999
052
999
052
060
064
066
068
094
624
999

55,0
41,1
48,0
92,6
92,6
92,6
92,6
53,9
39,6
56,4
50,0
67,1
105,0
154,5
108,9
87,0
90,9
88,0
71,5
111,1
89,9
89,7
76,5
71,8
59,0
69,1
107,2
107,2
68,5
68,0
44,9
76,6
46,0
44,1
189,0
76,7

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(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. 1608/2002 VAN DE COMMISSIE
van 10 september 2002
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1661/1999 ten aanzien van de lijst van de douanekantoren
waar bepaalde producten voor het vrije verkeer in de Gemeenschap kunnen worden aangegeven
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Gezien het verzoek van de bevoegde autoriteiten van
Duitsland, Zweden en Frankrijk moet de lijst van douanekantoren in deze landen worden gewijzigd.

(3)

Verordening (EG) nr. 1661/1999 dient derhalve te
worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het bij artikel 7
van Verordening (EEG) nr. 737/90 ingestelde comité,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 737/90 van de Raad van 22
maart 1990 betreffende de voorwaarden voor de invoer van
landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge
het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (1), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 616/2000 (2), en met name
op artikel 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Volgens artikel 1, lid 3, onder b), van Verordening (EG)
nr. 1661/1999 van de Commissie van 27 juli 1999
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG)
nr. 737/90 van de Raad betreffende de voorwaarden
voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong
uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (3), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1621/2001 (4), mogen de in bijlage I bij die verordening genoemde producten slechts op een beperkt aantal
douanekantoren voor het vrije verkeer in de lidstaat van
bestemming worden aangegeven. Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1661/1999 bevat de lijst van deze douanekantoren.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1661/1999 wordt vervangen
door de in de bijlage bij deze verordening opgenomen tekst.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 september 2002.
Voor de Commissie
Margot WALLSTRÖM

Lid van de Commissie

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

PB L 82 van 29.3.1990, blz. 1.
PB L 75 van 24.3.2000, blz. 1.
PB L 197 van 29.7.1999, blz. 17.
PB L 215 van 9.8.2001, blz. 18.
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BĲLAGE
„BĲLAGE III

LĲST VAN DE DOUANEKANTOREN WAAR DE IN BĲLAGE I GENOEMDE PRODUCTEN VOOR HET VRĲE
VERKEER IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP KUNNEN WORDEN AANGEGEVEN

Lidstaat

Douanekantoren

BELGIQUE/BELGIË

Antwerpen D.E. — over zee
Bierset — (Grâce-Hollogne) D.E. — door de lucht en/of over land
Brussel D.E. — door de lucht
Zaventem D. — door de lucht

DANMARK

Iedere haven en luchthaven in Denemarken

DEUTSCHLAND

Baden-Württemberg

HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn
HZA Stuttgart — ZA Flughafen
HZA Ulm — ZA Aalen

Bayern

HZA München — ZA Flughafen
HZA Hof — ZA Schirnding-Landstraße
HZA Weiden — ZA Furth-im-Wald-Schafberg
HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn
HZA Bamberg — ZA Kulmbach
HZA Nürnberg — ZA Neustadt-Aisch
HZA Passau — ZA Philipsreut
HZA Regensburg — ZA Hafen
HZA Regensburg — ZA Amberg
HZA Schweinfurt — ZA Kitzingen

Berlin

HZA Berlin — ZA Marzahn, Abfertigungsstelle Großmarkthalle
HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Tegel

Brandenburg

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn
HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn
HZA Potsdam — Berlin-Flughafen-Schönefeld

Bremen

HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen
HZA Bremerhaven — ZA Bremerhaven

Hamburg

HZA Hamburg-Hafen
HZA Hamburg-Freihafen — ZA Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof
HZA Hamburg-Harburg — ZA Köhlfleetdamm
HZA Hamburg-St. Annen — ZA Altona
HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe
HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof
HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen

Hessen

HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen

Mecklenburg-Vorpommern

HZA Neubrandenburg — ZA Pomellen — Grenzkontrollstelle Pomellen
HZA Stralsund — ZA Rostock-Seehafen — Grenzkontrollstelle RostockSeehafen

Niedersachsen

HZA Hannover — ZA Lüneburg
HZA Braunschweig — ZA Göttingen
HZA Hannover — Abfertigungsstelle

Nordrhein-Westfalen

HZA Dortmund — ZA Ost
HZA Düsseldorf — ZA Flughafen

Rheinland-Pfalz

HZA Koblenz — ZA Idar-Oberstein, Grenzkontrollstelle Flughafen
Hahn
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Lidstaat

Douanekantoren

Sachsen

HZA Dresden — ZA Friedrichstadt, Grenzkontrollstelle Dresdenfriedrichstadt (für Eisenbahntransport)
HZA Pirna — ZA Altenberg, AbfSt Zinnwald (für Straßentransport)
HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, Grenzkontrollstelle
Ludwigsdorf (für Straßentransport)

Schleswig-Holstein

HZA Kiel — ZA Wik, Grenzkontrollstelle Kiel Ostuferhafen
HZA Kiel — ZA Lübeck-Travemünde Grenzkontrollstelle

ΕΛΛΑ∆Α

Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιµένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών,
Ηρακλείου, Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου

ESPAÑA

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Barcelona
(Aeropuerto, Puerto), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Gijón
(Aeropuerto, Puerto), Huelva (Puerto), A Coruña-Santiago de Compostela (Aeropuerto, Puerto),
Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid-Barajas (Aeropuerto), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Palma de Mallorca (Aeropuerto), Pasajes-Irún (Aeropuerto, Puerto), Santa Cruz
de Tenerife (Aeropuerto, Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto),
Tarragona (Puerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo-Villagarcía (Aeropuerto), Marín
(Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

FRANCE

Dunkerque (transport maritime)
Lille (transport aérien et terrestre)
Marseille (transport aérien, terrestre et maritime)
Roissy (transport aérien et terrestre)
Saint-Louis/Bâle (transport aérien et terrestre)
Strasbourg (transport terrestre)
Orly (transport aérien)
Bordeaux (transport aérien)
Lyon-Satolas (transport aérien)
Nice-aéroport (transport aérien)
Toulouse-Blagnac (transport aérien)
Thionville (transport terrestre)
Saint-Julien-en-Genevois (transport terrestre)
Brive (transport terrestre)
Le Puy-en-Velay (transport terrestre)
Valence (transport terrestre)

IRELAND

Alle douanekantoren

ITALIA

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste
Ufficio di Sanità aerea di Torino — Caselle
Ufficio di Sanità aerea di Roma — Fiumicino
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova
Ufficio di Sanità marittima di Livorno
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi
Ufficio di Sanità aerea di Varese — Malpensa
Ufficio di Sanità aerea di Bologna — Panicale
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari
Posto d'Ispezione frontaliera di Chiasso

LUXEMBOURG

Bureau des douanes et accises
Centre douanier — Luxembourg
Bureau des douanes et accises
Luxembourg-aéroport — Niederanven

L 243/9

L 243/10

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Lidstaat

Douanekantoren

NEDERLAND

Alle douanekantoren

ÖSTERREICH

Drasenhofen (Republik Tschechien)
Berg (Slowakische Republik)
Nickelsdorf (Republik Ungarn)
Heiligenkreuz (Republik Ungarn)
Spielfeld (Republik Slowenien)
Tisis (Schweiz)
Wien Flughafen Schwechat

PORTUGAL

Luchthavens van Lissabon, Porto en Faro
Havens van Lissabon en Leixões

SUOMI — FINLAND

Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi

SVERIGE

Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Karlshamn

UNITED KINGDOM

Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Port of Hull, Port of Larne, Port of London, Port of Southampton”
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VERORDENING (EG) Nr. 1609/2002 VAN DE COMMISSIE
van 10 september 2002
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge
kwaliteit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie van
27 mei 1997 betreffende de opening en de wijze van beheer
van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees
van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (1), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1524/2002 (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

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

(2)

In artikel 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97 is
de hoeveelheid vers, gekoeld of bevroren rundvlees van
hoge kwaliteit, van oorsprong en van herkomst uit de
Verenigde Staten van Amerika en Canada, die in het
tijdvak van 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003 onder
bijzondere voorwaarden mag worden ingevoerd, vastgesteld op 11 500 t.

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1. Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot en
met 5 september 2002 is ingediend voor vers, gekoeld of
bevroren rundvlees van hoge kwaliteit, zoals bedoeld in artikel
2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97, wordt in haar
geheel ingewilligd.
2. Aanvragen om certificaten kunnen overeenkomstig artikel
5 van Verordening (EG) nr. 936/97 gedurende de eerste vijf
dagen van de maand oktober 2002 voor 3 597,446 t worden
ingediend.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 september 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 september 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10.
(2) PB L 229 van 27.8.2002, blz. 7.
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VERORDENING (EG) Nr. 1610/2002 VAN DE COMMISSIE
van 10 september 2002
tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

tief geachte aanbiedingen en noteringen. Om deze prijs
te bepalen, wordt het gemiddelde berekend van de
aanbiedingen en noteringen op één of meer Europese
beurzen voor in een haven van Noord-Europa cif-geleverde producten uit de verschillende, voor de internationale handel als meest representatief beschouwde productielanden. Evenwel is bepaald dat deze criteria voor het
bepalen van de wereldmarktprijs voor geëgreneerde
katoen worden aangepast, om rekening te houden met
de verschillen op grond van de kwaliteit van het geleverde product en de aard van de aanbiedingen en noteringen. In artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr 1591/
2001 is bepaald welke aanpassingen kunnen plaatsvinden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het aan de Akte van Toetreding van Griekenland
gehechte Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1050/2001 van de Raad (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1051/2001 van de Raad van 22
mei 2001 betreffende de steun voor de katoenproductie (2), en
met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt op gezette tijden een wereldmarktprijs voor nietgeëgreneerde katoen bepaald, rekening houdende met de
historische verhouding tussen de in aanmerking
genomen wereldmarktprijs voor geëgreneerde katoen en
de berekende prijs voor niet-geëgreneerde katoen. Deze
historische verhouding is vastgesteld in artikel 2, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1591/2001 van de Commissie
van 2 augustus 2001 (3), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1486/2002 (4) houdende uitvoeringsbepalingen van
de steunregeling voor katoen. Als de wereldmarktprijs
niet op die wijze kan worden bepaald, wordt hij bepaald
op basis van de laatst vastgestelde prijs.
Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde
katoen bepaald voor een product met bepaalde
kenmerken, waarbij rekening wordt gehouden met de
gunstigste, voor de werkelijke markttendens representa-

(3)

Op grond van bovenbedoelde criteria moet de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen op het hieronder aangegeven niveau worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 bedoelde
wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen wordt vastgesteld op 24,119 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 september 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 september 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L 148 van 1.6.2001, blz. 1.
PB L 148 van 1.6.2001, blz. 3.
PB L 210 van 3.8.2001, blz. 10.
PB L 223 van 20.8.2002, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 1611/2002 VAN DE COMMISSIE
van 10 september 2002
tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde
producten uit de sector suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 680/2002 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1423/95 van de Commissie van
23 juni 1995 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor
de invoer van producten uit de sector suiker, andere dan
melasse (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 624/
98 (4), en met name op artikel 1, lid 2, tweede alinea, en artikel
3, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde
stropen zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1153/

2002 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1599/2002 (6).
(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten
voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1423/95 bedoelde
producten worden vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 september 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 september 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26.
PB L 141 van 24.6.1995, blz. 16.
PB L 85 van 20.3.1998, blz. 5.

(5) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 27.
(6) PB L 240 van 7.9.2002, blz. 43.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 10 september 2002 tot wĳziging van de representatieve prĳzen en de
bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en producten van GN-code
1702 90 99
(in EUR)
GN-code

Representatieve prĳs
per 100 kg netto
van het betrokken product

Aanvullend recht
per 100 kg netto
van het betrokken product

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

18,41
18,41
18,41
18,41
22,66
22,66
22,66
0,23

7,10
13,06
6,91
12,54
14,54
9,38
9,38
0,41

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bĳlage I, punt II, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad (PB L 178
van 30.6.2001, blz. 1).
(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bĳlage I, punt I, van de Verordening (EG) nr. 1260/2001van de Raad (PB L 178
van 30.6.2001, blz. 1).
(3) Vaststelling per procent sacharose.
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RICHTLIJN 2002/61/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 19 juli 2002
tot negentiende wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op
de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten
(azokleurstoffen)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

70 ppm. Dit geldt gedurende een overgangsperiode tot
1 januari 2005, indien de amines vrijkomen uit de residuen van stoffen die eerder zijn gebruikt voor het verven
van de vezels in kwestie. Hierdoor wordt het recycleren
van textiel mogelijk, hetgeen algemeen voor het milieu
voordelen inhoudt.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

(7)

Voor de toepassing van deze richtlijn zijn geharmoniseerde beproevingsmethoden noodzakelijk. Deze
methoden dienen overeenkomstig artikel 2a van Richtlijn
76/769/EEG door de Commissie te worden vastgesteld.
De beproevingsmethoden moeten bij voorkeur op Europees niveau, in voorkomend geval door de Europese
Commissie voor Normalisatie (CEN), worden ontwikkeld.

(8)

In het licht van nieuwe wetenschappelijke kennis dienen
de beproevingsmethoden, met inbegrip van de beproevingsmethoden voor de analyse van 4-aminoazobenzeen,
te worden herzien.

(9)

De bepalingen inzake bepaalde azokleurstoffen dienen
opnieuw te worden bekeken in het licht van nieuwe
wetenschappelijke kennis, met name voor wat betreft de
noodzaak om andere materialen die niet door deze richtlijn worden bestreken en andere aromatische amines op
te nemen. Daarbij dient bijzondere aandacht te worden
geschonken aan eventuele risico's voor de gezondheid
van kinderen.

(10)

Deze richtlijn laat de Gemeenschapswetgeving tot vaststelling van minimumeisen ter bescherming van de werknemers als vervat in Richtlijn 89/391/EEG van de
Raad (5) en de diverse daarop gebaseerde richtlijnen, met
name Richtlijn 90/394/EEG van de Raad (6) en Richtlijn
98/24/EG van het Europees Parlement en de Raad (7),
onverlet,

3

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag ( ),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Werken aan de interne markt moet leiden tot een geleidelijke verbetering van de levenskwaliteit, de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de consument. De in deze richtlijn vervatte maatregelen voorzien
in een hoog niveau van gezondheidsbescherming en
consumentenbescherming.
Textiel- en lederproducten die bepaalde azokleurstoffen
bevatten, kunnen bepaalde arylamines afgeven die
kanker kunnen veroorzaken.
De door bepaalde lidstaten reeds ingevoerde of voorgenomen beperkingen ten aanzien van het gebruik van
met azokleurstoffen geverfde textiel- en lederproducten
houden verband met de voltooiing en de werking van de
interne markt. Derhalve is het noodzakelijk om de
wetgevingen van de lidstaten terzake onderling aan te
passen en dus bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG van de
Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
der lidstaten inzake de beperking van het op de markt
brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke
stoffen en preparaten (4) te wijzigen.

(4)

Het Wetenschappelijk Comité voor toxiciteit, ecotoxiciteit en milieu (CSTEE), dat door de Commissie is geraadpleegd, heeft bevestigd dat er bezorgdheid is gerezen
over het risico van kanker veroorzaakt door bepaalde
met azokleurstoffen geverfde textiel- en lederproducten.

(5)

Om de gezondheid van de mens te beschermen dient het
gebruik van gevaarlijke azokleurstoffen en het in de
handel brengen van bepaalde met dergelijke kleurstoffen
geverfde goederen te worden verboden.

(6)

Met betrekking tot textielproducten die uit gerecycleerde
vezels vervaardigd zijn, dient voor de amines die in punt
43 van het aanhangsel bij Richtlijn 76/769/EEG zijn
opgesomd een maximumconcentratie te gelden van

( ) PB C 89 E van 28.3.2000, blz. 67 en
PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 269.
(2) PB C 204 van 18.7.2000, blz. 90.
(3) Advies van het Europees Parlement van 7 september 2000 (PB C
135 van 7.5.2001, blz. 257), gemeenschappelijk standpunt van de
Raad van 18 februari 2002 (PB C 119 E van 22.5.2002, blz. 7) en
besluit van het Europees Parlement van 11 juni 2002 (nog niet
verschenen in het Publicatieblad).
4
( ) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2001/91/EG van de Commissie (PB L 286 van 30.10.2001,
blz. 27).
1

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige richtlijn.
Artikel 2
De beproevingsmethoden voor de toepassing van punt 43 van
bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG worden door de Commissie
aangenomen overeenkomstig de in artikel 2a van die richtlijn
bedoelde procedure.
(5) PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
(6) PB L 196 van 26.7.1990, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 1999/38/EG (PB L 138 van 1.6.1999, blz. 66).
(7) PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11.
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1.
De lidstaten dienen uiterlijk op 11 september 2003 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.
Zij passen die bepalingen uiterlijk op 11 september 2003 toe.
2.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële
bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld
door de lidstaten.
Artikel 4
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschap.
Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 19 juli 2002.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

T. PEDERSEN

11.9.2002

11.9.2002
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BĲLAGE
Bĳlage I van Richtlĳn 76/769/EEG wordt als volgt gewĳzigd:
1. het volgende punt 43 wordt toegevoegd:
„43. Azokleurstoffen

1. Azokleurstoffen die door reductieve splitsing van één of meer azogroepen één of meer
van de in het aanhangsel opgesomde aromatische amines kunnen afgeven in aantoonbare concentraties, d.w.z. concentraties hoger dan 30 ppm in het eindproduct of in de
geverfde onderdelen daarvan, als bepaald volgens de overeenkomstig artikel 2a van deze
richtlĳn vastgestelde beproevingsmethode, mogen niet worden gebruikt in textiel- en
lederproducten die langdurig rechtstreeks in aanraking kunnen komen met de menselĳke huid of mondholte, zoals:
— kleding, beddengoed, handdoeken, haarstukjes, pruiken, hoeden, luiers en andere
toiletartikelen, slaapzakken,
— schoeisel, handschoenen, horlogebandjes, handtassen, portemonnees en portefeuilles, aktetassen, stoelbekleding en nektasjes,
— speelgoed van textiel of leder en speelgoed met kledingstukken van textiel of leder,
— garen en weefsels bestemd voor de eindgebruiker.
2. Voorts mogen de in punt 1 bedoelde textiel- en lederproducten enkel in de handel
worden gebracht indien zĳ aan de in dat punt omschreven eisen voldoen.
Tot 1 januari 2005 geldt deze bepaling bĳ wĳze van afwĳking, niet voor textielproducten die uit gerecycleerde vezels vervaardigd zĳn, indien de amines vrĳkomen uit de
residuen van stoffen die eerder zĳn gebruikt voor het verven van de vezels in kwestie en
indien de opgesomde amines vrĳkomen in concentraties van minder dan 70 ppm.
3. Uiterlĳk op 11 september 2005 zal de Commissie de bepalingen inzake azokleurstoffen
opnieuw bekĳken in het licht van de nieuwe wetenschappelĳke kennis.”

2. aan het aanhangsel wordt het volgende punt toegevoegd:
„Punt 43 — Azokleurstoffen
Lĳst van aromatische amines

CAS-nummer

Catalogusnummer

EG-nummer

Stoffen

1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

bifenyl-4-ylamine
4-aminobifenyl
xenylamine

2

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidine

3

95-69-2

202-441-6

4-chloor-o-toluïdine

4

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naftylamine

5

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-aminoazotolueen
4-amino-2',3-dimethylazobenzeen
4-o-tolylazo-o-toluïdine

6

99-55-8

202-765-8

5-nitro-o-toluïdine

7

106-47-8

203-401-0

4-chlooraniline

8

615-05-4

210-406-1

4-methoxy-m-fenyleendiamine

9

101-77-9

202-974-4

4,4'-methyleendianiline
4,4'-diaminodifenylmethaan

612-137-00-9

612-051-00-1
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CAS-nummer

Catalogusnummer

EG-nummer

11.9.2002

Stoffen

10

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3'-dichloorbenzidine
3,3'-dichloorbifenyl-4,4'-yleendiamine

11

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3'-dimethoxybenzidine
o-dianisidine

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3'-dimethylbenzidine
4,4'-bi-o-toluïdine

13

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4'-methyleendi-o-toluïdine

14

120-71-8

204-419-1

6-methoxy-m-toluïdine
p-cresidine

15

101-14-4

202-918-9

4,4'-methyleenbis-(2-chlooraniline)
2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline

16

101-80-4

202-977-0

4,4'-oxydianiline

17

139-65-1

205-370-9

4,4'-thiodianiline

18

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluïdine
2-aminotolueen

19

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-methyl-m-fenyleendiamine

20

137-17-7

205-282-0

2,4,5-trimethylaniline

21

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidine
2-methoxyaniline

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-aminoazobenzeen”

612-078-00-9

11.9.2002
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 10 september 2002
tot wijziging van Beschikking 98/676/EG met betrekking tot fluazolat
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3324)
(Voor de EER relevante tekst)

(2002/748/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

het milieu en met de afbraakproducten van de werkzame
stof. Daarom kan het dossier betreffende fluazolat niet
meer als volledig worden beschouwd.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
(5)

De aanvrager heeft het Verenigd Koninkrijk en de
Commissie meegedeeld dat hij niet langer wenst deel te
nemen aan lopende evaluatie en dat geen verdere informatie zal worden verstrekt over de werkzame stof en de
afbraakproducten ervan. Het is derhalve duidelijk dat het
dossier niet zal worden vervolledigd en dat het Verenigd
Koninkrijk geen evaluatieverslag over fluazolat zal
kunnen opstellen en aan de Commissie en de overige
lidstaten bezorgen. De mogelijkheid om een voorlopige
toelating af te geven voor fluazolat moet derhalve
worden ingetrokken.

(6)

Een termijn voor de verwijdering, de opslag, het op de
markt brengen of het gebruik van bestaande voorraden
gewasbeschermingsmiddelen die fluazolat bevatten, is
niet vereist, aangezien geen enkele lidstaat voor deze
werkzame stof een voorlopige toelating heeft afgegeven.

(7)

Beschikking 98/676/EG
worden gewijzigd.

(8)

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

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 2002/37/EG van
de Commissie (2), en met name op artikel 6, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn 91/414/
EEG heeft het Verenigd Koninkrijk op 29 september
1997 een aanvraag ontvangen van Twinagro Ltd,
Verenigd Koninkrijk, inzake de opneming in bijlage I bij
die richtlijn van de werkzame stof fluazolat.
Bij Beschikking 98/676/EG van de Commissie (3) is na
een voorlopig onderzoek bevestigd dat het dossier
„volledig” is, d.i. dat het geacht wordt in beginsel te
voldoen aan de in de bijlagen II en III bij Richtlijn 91/
414/EEG vervatte voorschriften inzake gegevens en
informatie.

(3)

De lidstaten kregen daarbij de mogelijkheid om gewasbeschermingsmiddelen die fluazolat bevatten, voorlopig toe
te laten overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Richtlijn 91/
414/EEG. Geen enkele lidstaat heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt.

(4)

Het Verenigd Koninkrijk, de als rapporteur aangewezen
lidstaat, heeft de Commissie laten weten dat grondig
onderzoek van het dossier aan het licht heeft gebracht
dat verscheidene op grond van de bijlagen II en III bij
Richtlijn 91/414/EEG vereiste gegevens nog ontbreken,
voornamelijk gegevens in verband met de lotgevallen in

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
(2) PB L 117 van 4.5.2002, blz. 10.
(3) PB L 317 van 26.11.1998, blz. 47.

moet

dienovereenkomstig

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
In artikel 1 van Beschikking 98/676/EG wordt punt 4 ingetrokken.
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Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 september 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

