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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1645/2002 VAN DE COMMISSIE
van 16 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 17 september 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 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 16 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
628
999
052
999
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
512
800
804
999
052
388
720
999
052
999
052
060
064
066
068
094
999

49,0
46,3
47,6
107,9
143,3
125,6
74,9
74,9
54,1
57,0
51,7
54,3
62,7
84,5
172,8
106,7
81,7
88,0
83,9
163,1
86,6
100,7
92,2
74,4
50,1
72,2
114,6
114,6
78,6
63,5
59,2
81,6
46,0
53,9
63,8

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. 1646/2002 VAN DE COMMISSIE
van 16 september 2002
inzake de levering van spliterwten als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van 27
juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van
de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning
van de voedselzekerheid (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1726/2001 van het Europees Parlement en de Raad (2),
en met name op artikel 24, lid 1, onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

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

(2)

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

(3)

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

van als communautaire voedselhulp te leveren
producten (3). De leveringstermijnen en -voorwaarden
om de aan de levering verbonden kosten te bepalen,
dienen te worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

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

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 september 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 166 van 5.7.1996, blz. 1.
(2) PB L 234 van 1.9.2001, blz. 10.

(3) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 23.
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BIJLAGE
PARTIJ A
1. Actie nr.: 370/01
2. Begunstigde (2): EuronAid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; (tel. (31-70) 330 57 57; fax 364 17 01;
telex 30960 EURON NL)
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen
4. Land van bestemming: Haïti
5. Beschikbaar te stellen product: spliterwten (groene erwten)
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 637
7. Aantal partijen: 1
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (4): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (B.6)
9. Verpakking (5) (7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (2.1 A 1.a, 2.a en B.4) of (4.0 A 1.c, 2.c en B.4)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (IV.A.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: Frans
— Bijkomende opschriften: —
11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
Het product moet afkomstig zijn uit de Gemeenschap
12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco laadhaven
13. Alternatief leveringsstadium: —
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: —
16. Plaats van bestemming:
— doorgangshaven of transitpakhuis: —
— vervoerroute over land: —
17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium:
— eerste termijn: 21.10-10.11.2002
— tweede termijn: 4-24.11.2002
18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium:
— eerste termijn: —
— tweede termijn: —
19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd):
— eerste termijn: 1.10.2002
— tweede termijn: 15.10.2002
20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/ton
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden (1): de heer T. Vestergaard, Europese
Commissie, bureau L130 7/46, B-1049 Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Uitvoerrestitutie: —

17.9.2002
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Voetnoten
(1) Aanvullende informatie: Torben Vestergaard (tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).
(2) De leverancier neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde om na te gaan welke documenten voor
verzending zijn vereist.
(3) De leverancier aan wie is gegund, bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt
verklaard dat voor het te leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet zijn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131 worden
vermeld.
(4) De leverancier legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering een plantengezondheidscertificaat voor.
(5) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van dezelfde
kwaliteit als die waarin het product zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de vermelding voor te komen,
gevolgd door een hoofdletter R.
(6) In afwijking van PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1, wordt de tekst van punt IV.A.3.c) gelezen: „de vermelding „Europese Gemeenschap”” en de tekst van punt IV.A.3.b): „Spliterwten.”.
(7) De goederen worden verscheept in containers van 20 voet op de condities FCL/FCL.
De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laadhaven. De
begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het weghalen van de containers uit de terminal.
De leverancier overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een paklijst met de volledige inhoud van
elke container, met opgave van het aantal zakken per actienummer zoals aangegeven in het bericht van inschrijving.
De leverancier moet elke container afsluiten met een genummerd slot (Oneseal, Sysko, Locktainer 180 of een soortgelijke veiligheidssluiting), waarvan het nummer moet worden meegedeeld aan de vertegenwoordiger van de begunstigde.
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VERORDENING (EG) Nr. 1647/2002 VAN DE COMMISSIE
van 16 september 2002
inzake de levering van granen als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van 27
juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van
de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning
van de voedselzekerheid (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1726/2001 van het Europees Parlement en de Raad (2), en met
name op artikel 24, lid 1, onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

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

(2)

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

(3)

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

van als communautaire voedselhulp te leveren
producten (3). Met name de leveringstermijnen en voorwaarden om de aan de levering verbonden kosten te
bepalen, dienen te worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

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

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 september 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 166 van 5.7.1996, blz. 1.
(2) PB L 234 van 1.9.2001, blz. 10.

(3) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 23.
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BIJLAGE
PARTIJ A
1. Actie nr.: 375/01
2. Begunstigde (2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; (tel. (39-06) 6513
2988; telefax: 6513 2844/3; telex: 626675 WFP I)
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen
4. Land van bestemming: Sierra Leone
5. Beschikbaar te stellen product: griesmeel van maïs
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 7 000
7. Aantal partijen: 1
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.14)
9. Verpakking (7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (2.2 A 1.d), 2.d) en B.1)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.B.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: Engels
— Bijkomende opschriften: —
11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
12. Voorgeschreven leveringsstadium (8): franco loshaven — gelost
13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven — fob gestuwd
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: Freetown
16. Plaats van bestemming:
— doorgangshaven of transitpakhuis: —
— vervoerroute over land: —
17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium:
— eerste termijn: 30.11.2002
— tweede termijn: 15.12.2002
18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium:
— eerste termijn: 28.10-10.11.2002
— tweede termijn: 11-24.11.2002
19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd):
— eerste termijn: 1.10.2002
— tweede termijn: 15.10.2002
20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/t
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden (1): de heer T. Vestergaard, Europese
Commissie, bureau L 130 7/46, B-1049 Brussel; telex 2567; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Uitvoerrestitutie (4): restitutie toepasselijk op 11.9.2002, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1562/2002 van de
Commissie (PB L 234 van 31.8.2002, blz. 20)
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PARTIJ B

1. Actie nr.: 372/01
2. Begunstigde (2): EuronAid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; (tel. (31-70) 330 57 57; fax 364 17 01;
telex 30960 EURON NL)
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen
4. Land van bestemming: Haïti
5. Beschikbaar te stellen product: volwitte rijst (productcode 1006 30 96 9900, 1006 30 98 9900)
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 1 197
7. Aantal partijen: 1
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.7)
9. Verpakking (7) (9): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (1.0 A 1.c), 2.c) en B.6)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.A.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: Frans
— Bijkomende opschriften: —
11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
12. Voorgeschreven leveringsstadium (10): franco laadhaven
13. Alternatief leveringsstadium: —
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: —
16. Plaats van bestemming:
— doorgangshaven of transitpakhuis: —
— vervoerroute over land: —
17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium:
— eerste termijn: 21.10-10.11.2002
— tweede termijn: 4-24.11.2002
18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium:
— eerste termijn: —
— tweede termijn: —
19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd):
— eerste termijn: 1.10.2002
— tweede termijn: 15.10.2002
20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/t
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden (1): de heer T. Vestergaard, Europese
Commissie, bureau L 130 7/46, B-1049 Brussel; telex 2567; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Uitvoerrestitutie (4): restitutie toepasselijk op 11.9.2002, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1562/2002 van de
Commissie (PB L 234 van 31.8.2002, blz. 20)
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PARTIJ C

1. Actie nr.: 371/01
2. Begunstigde (2): EuronAid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; (tel. (31-70) 330 57 57; fax 364 17 01;
telex 30960 EURON NL)
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen
4. Land van bestemming: Haïti
5. Beschikbaar te stellen product: meel van zachte tarwe
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 220
7. Aantal partijen: 1
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A10)
9. Verpakking (7) (9): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (2.2 A1.d), 2.d) en B.4)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.B.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: Frans
— Bijkomende opschriften: —
11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
12. Voorgeschreven leveringsstadium (10): franco laadhaven
13. Alternatief leveringsstadium: —
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: —
16. Plaats van bestemming:
— doorgangshaven of transitpakhuis: —
— vervoerroute over land: —
17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium:
— eerste termijn: 21.10-10.11.2002
— tweede termijn: 4-24.11.2002
18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium:
— eerste termijn: —
— tweede termijn: —
19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd):
— eerste termijn: 1.10.2002
— tweede termijn: 15.10.2002
20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/t
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden (1): de heer T. Vestergaard, Europese
Commissie, bureau L 130 7/46, B-1049 Brussel; telex 2567; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Uitvoerrestitutie (4): restitutie toepasselijk op 11.9.2002, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1562/2002 van de
Commissie (PB L 234 van 31.8.2002, blz. 20)
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Voetnoten
(1) Aanvullende informatie: Torben Vestergaard (tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).
(2) De leverancier neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde of zijn vertegenwoordiger om na te gaan
welke documenten voor de verzending zijn vereist.
(3) De leverancier bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard dat voor
het te leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet zijn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131 worden vermeld.
(4) Verordening (EG) nr. 2298/2001 van de Commissie (PB L 308 van 27.11.2001, blz. 16) is van toepassing voor de
restitutie bij uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is vermeld in punt
22 van deze bijlage.
(5) De leverancier legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering een plantengezondheidscertificaat voor.
(6) In afwijking van Publicatieblad C 114 van 29 april 1991 wordt de tekst van punt II.A.3.c) of II.B.3.c) als volgt
gelezen: „de vermelding „Europese Gemeenschap””.
(7) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van dezelfde
kwaliteit als die waarin het product zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de vermelding voor te komen,
gevolgd door een hoofdletter R.
(8) Onverminderd het bepaalde in artikel 14, punt 3, van Verordening (EG) nr. 2519/97 mogen gecharterde schepen
niet voorkomen op een van de vier recentste kwartaallijsten van aangehouden voertuigen die overeenkomstig het
Memorandum van overeenstemming van Parijs inzake toezicht door de havenstaat (Richtlijn 95/21/EG van de Raad
— PB L 157 van 7.7.1995, blz. 1) worden gepubliceerd.
(9) De goederen worden verscheept in containers van 20 voet op de condities FCL/FCL.
De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laadhaven. De
begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het weghalen van de containers uit de terminal.
De leverancier overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een paklijst met de volledige inhoud van
elke container, met opgave van het aantal zakken per actienummer zoals aangegeven in het bericht van inschrijving.
De leverancier moet elke container afsluiten met een genummerd slot (Oneseal, Sysko, Locktainer 180 of soortgelijke
veiligheidssluiting), waarvan het nummer moet worden meegedeeld aan de vertegenwoordiger van de begunstigde.
(10) De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op artikel 7, lid 6, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2519/97.
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VERORDENING (EG) Nr. 1648/2002 VAN DE COMMISSIE
van 16 september 2002
tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader
van de in Verordening (EG) nr. 1197/2002 bedoelde vierde openbare inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie (2), en met
name op artikel 28, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Een openbare inschrijving heeft plaatsgevonden voor de
verkoop van bepaalde hoeveelheden rundvlees, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1197/2002 van de
Commissie (3).

(2)

Krachtens artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2173/79
van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2417/95 (5), moeten de minimumverkoopprijzen van het vlees dat bij openbare inschrijving wordt

verkocht, worden vastgesteld met inachtneming van de
ontvangen aanbiedingen.
(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De minimumverkoopprijzen van rundvlees voor de vierde
openbare inschrijving voorzien in Verordening (EG) nr. 1197/
2002, waarvoor tot uiterlijk 9 september 2002 aanbiedingen
konden worden ingediend, zijn vastgesteld in de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 17 september 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 september 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.
PB L 315 van 1.12.2001, blz. 29.
PB L 174 van 4.7.2002, blz. 19.
PB L 251 van 5.10.1979, blz. 12.
PB L 248 van 14.10.1995, blz. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA
Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες σε
ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprĳzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat
euroina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
ITALIA

— Quarti posteriori

1 448

DEUTSCHLAND

— Hinterviertel

1 446

ESPAÑA

— Cuartos traseros

1 450

ÖSTERREICH

— Hinterviertel

1 423

FRANCE

— Quartiers arrière

—
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VERORDENING (EG) Nr. 1649/2002 VAN DE COMMISSIE
van 16 september 2002
tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader
van de in Verordening (EG) nr. 1573/2002 bedoelde openbare inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie (2), en met
name op artikel 28, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Een openbare inschrijving heeft plaatsgevonden voor de
verkoop van bepaalde hoeveelheden rundvlees, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1573/2002 van de
Commissie (3).

(2)

Krachtens artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2173/79
van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2417/95 (5), moeten de minimumverkoopprijzen van het vlees dat bij openbare inschrijving wordt

verkocht, worden vastgesteld met inachtneming van de
ontvangen aanbiedingen.
(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De minimumverkoopprijzen van rundvlees voor de openbare
inschrijving voorzien in Verordening (EG) nr. 1573/2002,
waarvoor tot uiterlijk 10 september 2002 aanbiedingen konden
worden ingediend, zijn vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 17 september 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 september 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.
PB L 315 van 1.12.2001, blz. 29.
PB L 235 van 3.9.2002, blz. 5.
PB L 251 van 5.10.1979, blz. 12.
PB L 248 van 14.10.1995, blz. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες σε
ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprĳzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat
euroina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
DEUTSCHLAND

— Vorderviertel

985

DANMARK

— Forfjerdinger

697

ITALIA

— Quarti anteriori

—

FRANCE

— Quartiers avant

—

ÖSTERREICH

— Vorderviertel

730

NEDERLAND

— Voorvoeten

—

ESPAÑA

— Cuartos delanteros

—
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VERORDENING (EG) Nr. 1650/2002 VAN DE COMMISSIE
van 16 september 2002
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

steld, alsmede de afgiftepercentages voor de offertes
waarin de maximumrestitutie wordt gevraagd.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(3)

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),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1176/2002 (2), en
met name op artikel 4, lid 4,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1540/2002 van de
Commissie (3) is een openbare inschrijving geopend en
zijn de indicatieve eenheidsbedragen van de restitutie en
de indicatieve hoeveelheden vastgesteld voor andere
uitvoercertificaten van het A3-stelsel dan die welke in
het kader van de voedselhulp worden aangevraagd.

(2)

Afhankelijk van de ingediende offertes moeten de maximale eenheidsbedragen van de restitutie worden vastge-

Voor 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, niet meer
dan anderhalf maal de indicatieve restitutie,

Artikel 1
Het maximale eenheidsbedrag van de restitutie en het afgiftepercentage voor appelen in het kader van de bij Verordening
(EG) nr. 1540/2002 geopende openbare inschrijving zijn
vermeld in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 17 september 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 september 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8.
(2) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 69.
(3) PB L 233 van 30.8.2002, blz. 6.
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BĲLAGE

Product

Appelen

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

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

15

3%
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VERORDENING (EG) Nr. 1651/2002 VAN DE COMMISSIE
van 16 september 2002
tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 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), en met name op artikel 27,
lid 5, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De bij uitvoer van witte en ruwe suiker toe te passen
restituties zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1585/
2002 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1618/2002 (4).

(2)

De toepassing van de in Verordening (EG) nr. 1585/
2002 neergelegde regels op de gegevens waarover de
Commissie op het huidige tijdstip beschikt, geeft aanlei-

ding tot wijziging 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 in onveranderde vorm van de in artikel
1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1260/2001
bedoelde producten, welke niet gedenatureerd zijn, die vastgesteld zijn in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1585/2002,
worden gewijzigd overeenkomstig de bedragen aangegeven in
de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 17 september 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 september 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26.
PB L 239 van 6.9.2002, blz. 10.
PB L 246 van 13.9.2002, blz. 5.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 16 september 2002 tot wĳziging van de restituties bĳ uitvoer van
witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

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

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

A00
A00
A00
A00

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

Restitutiebedrag

40,92
39,30
40,92
39,30

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

0,4448
44,48
46,09
46,09
0,4448

(1) Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 %. Indien het rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwĳkt van
92 %, wordt het bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 28, lid 4, van Verordening (EG)
nr. 1260/2001 van de Raad.
(2) Vaststelling geschorst door Verordening (EEG) nr. 2689/85 van de Commissie (PB L 255 van 26.9.1985, blz. 12), gewĳzigd bĳ
Verordening (EEG) nr. 3251/85 (PB L 309 van 21.11.1985, blz. 14).

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie
(PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6).
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VERORDENING (EG) Nr. 1652/2002 VAN DE COMMISSIE
van 16 september 2002
tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met
het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

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

Artikel 1
De in artikel 1 ter van Verordening (EEG) nr. 700/88 bedoelde
communautaire producenten- en invoerprijzen voor
eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros),
grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen, voor een periode
van twee weken, zijn vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 17 september 2002.
Zij is van toepassing van 18 september tot en met 1 oktober
2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 september 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

(3) PB L 72 van 18.3.1988, blz. 16.
(4) PB L 289 van 22.10.1997, blz. 1.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 16 september 2002 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprĳzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor
bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de
Westelĳke Jordaanoever en de Gazastrook
(in EUR per 100 stuks)
Periode: 18 september tot en met 1 oktober 2002
Eenbloemige
anjers
(standaard)

Veelbloemige
anjers
(tros)

Grootbloemige
rozen

Kleinbloemige
rozen

17,21

10,50

28,60

20,01

Eenbloemige
anjers
(standaard)

Veelbloemige
anjers
(tros)

Grootbloemige
rozen

Kleinbloemige
rozen

Israël

—

—

8,09

8,16

Marokko

—

—

—

—

Cyprus

—

—

—

—

Jordanië

—

—

—

—

Westelĳke Jordaanoever
en Gazastrook

—

—

—

—

Communautaire
producentenprĳzen

Communautaire
invoerprĳzen
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RICHTLIJN 2002/77/EG VAN DE COMMISSIE
van 16 september 2002
betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en
-diensten
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) (3) en vier specifieke
richtlijnen: Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de
machtiging voor elektronische-communicatienetwerken
en -diensten (machtigingsrichtlijn) (4), Richtlijn 2002/19/
EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart
2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (toegangsrichtlijn) (5), Richtlijn 2002/22/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002
inzake de universele dienst en gebruikersrechten met
betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en
-diensten (universele-dienstrichtlijn) (6) en Richtlijn 2002/
58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12
juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (7).

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 86, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni
1990 betreffende de mededinging op de markten voor
telecommunicatiediensten (1), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 1999/64/EG (2), is enkele malen in aanzienlijke
mate gewijzigd. Aangezien er nog verdere wijzigingen
nodig zijn, moet deze richtlijn in het belang van de
duidelijkheid worden herzien.

(2)

Artikel 86 van het Verdrag vertrouwt de Commissie de
taak toe van toezicht op de naleving door de lidstaten
van hun verplichtingen uit hoofde van het Gemeenschapsrecht ten aanzien van de openbare bedrijven en de
ondernemingen die bijzondere of uitsluitende rechten
genieten. Op grond van artikel 86, lid 3, kan de
Commissie de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen nader omschrijven en verduidelijken en in dat
verband de voorwaarden vaststellen die nodig zijn om de
Commissie in staat te stellen daadwerkelijk de haar bij
die bepaling opgedragen toezichthoudende taak te
vervullen.

(3)

In Richtlijn 90/388/EEG werd bepaald dat de lidstaten
bijzondere en uitsluitende rechten moesten afschaffen,
oorspronkelijk voor het aanbod van andere diensten dan
spraaktelefoniediensten, satellietdiensten en de mobiele
radiotelefonie; vervolgens werd de volledige mededinging
op de markten voor telecommunicatie geleidelijk ingevoerd.

(4)

Een aantal andere richtlijnen op dit gebied, waarmee
hoofdzakelijk de totstandbrenging van de interne markt
voor telecommunicatiediensten door middel van de
tenuitvoerlegging van open network provision en het
verstrekken van universele diensten in een open en door
concurrentie gekenmerkte marktomgeving wordt
beoogd, is overeenkomstig artikel 95 van het EG-Verdrag
eveneens door het Europees Parlement en de Raad vastgesteld. Die richtlijnen dienen met ingang van 25 juli
2003 te worden ingetrokken, wanneer het nieuwe regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken
en -diensten wordt toegepast.

(5)

Het nieuwe regelgevingskader voor elektronische telecommunicatie bestaat uit één algemene richtlijn, Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk

(1) PB L 192 van 24.7.1990, blz. 10.
(2) PB L 175 van 10.7.1999, blz. 39.

(6)

In het licht van de ontwikkelingen waarmee het liberaliseringsproces gepaard is gegaan en de geleidelijke openstelling van de telecommunicatiemarkt in Europa sinds
1990, dienen enkele definities die in Richtlijn 90/388/
EEG en de wijzigingsbesluiten daarvan waren gebruikt,
aangepast te worden aan de jongste technologische
ontwikkelingen
op
telecommunicatiegebied,
of
vervangen te worden om rekening te houden met de
convergentie die de afgelopen jaren bepalend is geweest
voor de sectoren informatietechnologie, media en telecommunicatie. De formulering van een aantal bepalingen
moet, waar mogelijk, worden verduidelijkt om de toepassing ervan te vergemakkelijken en hierbij moet, wanneer
zulks dienstig is, rekening worden gehouden met de relevante richtlijnen die overeenkomstig artikel 95 van het
Verdrag zijn vastgesteld en de ervaring die met de tenuitvoerlegging van Richtlijn 90/388/EEG, zoals gewijzigd,
is opgedaan.

(7)

In deze richtlijn wordt verwezen naar „elektronischecommunicatiediensten” en „elektronische-communicatienetwerken”, waar voorheen de termen „telecommunicatiediensten” en „telecommunicatienetwerken” werden
gebruikt. Deze nieuwe definities zijn noodzakelijk in het
licht van de convergentie; hiertoe moeten alle elektronische-communicatiediensten en/of -netwerken die het
mogelijk maken signalen over te brengen via draad,
radiogolven, optische of andere elektromagnetische
middelen (d.w.z. vast, draadloos, kabeltelevisie en satellietnetwerken), onder één definitie bijeen worden
gebracht. Aldus moeten de transmissie en uitzending van
radio- en televisieprogramma's erkend worden als een

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.
PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21.
PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7.
PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51.
PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.
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elektronische-communicatiedienst en moeten netwerken
die worden gebruikt voor dergelijke transmissies en
uitzendingen eveneens worden erkend als elektronischecommunicatienetwerken. Voorts dient duidelijk te
worden gemaakt dat de nieuwe definitie van elektronische-communicatienetwerken ook van toepassing is op
vezelnetwerken via welke derden, met behulp van hun
eigen schakel- of routeringsapparatuur signalen
verzenden.
(8)

(9)

In dit verband zij erop gewezen dat de lidstaten de
uitsluitende en bijzondere rechten voor het aanbieden
van alle elektronische-communicatienetwerken, en niet
alleen voor het aanbieden van elektronische-communicatiediensten, dienen af te schaffen (indien zij dit niet reeds
hebben gedaan) en ervoor moeten zorgen dat ondernemingen dergelijke diensten mogen verstrekken, onverminderd de bepalingen van de Richtlijnen 2002/19/EG,
2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG. De definitie
van elektronische-communicatienetwerken moet tevens
impliceren dat de lidstaten het recht van een exploitant
om een kabelnetwerk aan te leggen, uit te breiden en/of
aan te bieden niet mogen beperken op grond van het feit
dat dit netwerk ook voor de transmissie van radio- en
televisieprogramma's zou kunnen worden gebruikt. Met
name bijzondere of uitsluitende rechten die leiden tot
een beperking van het gebruik van elektronischecommunicatienetwerken voor de transmissie en distributie van televisiesignalen, zijn strijdig met artikel 86, lid
1, juncto artikel 43 (recht van vestiging) en/of artikel 82,
onder b), van het EG-Verdrag, indien zij een onderneming met een machtspositie in staat stellen tot „het
beperken van de productie, de afzet of de technische
ontwikkeling ten nadele van de verbruikers”. Dit laat
echter de specifieke voorschriften die door de lidstaten
zijn vastgesteld in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht en, met name, in overeenstemming met
Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989
betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de
uitoefening van televisieomroepactiviteiten (1), gewijzigd
bij Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de
Raad (2), welke ten grondslag liggen aan de distributie
van audiovisuele programma's voor het grote publiek,
onverlet.
Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel behoren de
lidstaten het verstrekken van elektronische-communicatiediensten en het opzetten en aanbieden van elektronische-communicatienetwerken niet langer aan een
vergunningenstelsel maar aan een algemeen machtigingsstelsel te onderwerpen. Dit is tevens vereist krachtens
Richtlijn 2002/20/EG, waarin wordt bepaald dat elektronische-communicatiediensten of -netwerken moeten
worden verstrekt op basis van een algemene machtiging
en niet op basis van een vergunning. Een benadeelde
partij moet het recht hebben tegen een besluit dat hem
belet elektronische-communicatiediensten of -netwerken
aan te bieden, bij een onafhankelijk orgaan, en uiteindelijk bij een rechterlijke instantie, in beroep te gaan. Het is
een basisbeginsel van het Gemeenschapsrecht dat een
individu recht heeft op een doeltreffende rechterlijke
bescherming telkens wanneer een maatregel van een
staat inbreuk maakt op rechten die hem krachtens de
bepalingen van een richtlijn zijn toegekend.

(1) PB L 298 van 17.10.1989, blz. 23.
(2) PB L 202 van 30.7.1997, blz. 60.
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(10)

Overheden kunnen op het gedrag van overheidsbedrijven, ten gevolge van hetzij de voor de onderneming
geldende regels, hetzij de wijze waarop de deelnemingen
zijn verdeeld, een overheersende invloed uitoefenen.
Daarom moeten, wanneer de lidstaten toezicht houden
op verticaal geïntegreerde netwerkexploitanten die
netwerken exploiteren die op grond van bijzondere of
uitsluitende rechten zijn opgezet, die lidstaten ervoor
zorgen dat, om potentiële inbreuken op de concurrentieregels van het Verdrag te voorkomen, die exploitanten
— indien zij een machtspositie innemen — niet discrimineren om hun eigen activiteiten te bevoordelen. Daaruit
volgt dat de lidstaten alle maatregelen dienen te treffen
die noodzakelijk zijn om iedere vorm van discriminatie
tussen dit soort verticaal geïntegreerde exploitanten en
hun concurrenten te voorkomen.

(11)

In deze richtlijn dient ook het beginsel zoals dat in Richtlijn 96/2/EG van de Commissie van 16 januari 1996 tot
wijziging van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot
mobiele en persoonlijke communicatie (3) werd vastgelegd, verduidelijkt te worden doordat wordt bepaald dat
de lidstaten geen uitsluitende of bijzondere gebruiksrechten voor radiofrequenties behoren toe te kennen en
dat de gebruiksrechten voor die frequenties op grond
van objectieve, niet-discriminerende en doorzichtige
procedures dienen te worden toegewezen. Dit dient alle
specifieke criteria en procedures onverlet te laten, die de
lidstaten met het oog op doelstellingen van algemeen
belang die in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht, hebben vastgesteld voor de toekenning van
dergelijke rechten aan verstrekkers van diensten in
verband met de inhoud van radio- en televisieprogramma's.

(12)

De nationale regelingen overeenkomstig Richtlijn 2002/
22/EG, die bestemd zijn om de nettokosten van de
universele-dienstverplichtingen te delen moeten op
objectieve, doorzichtige en niet-discriminerende criteria
gebaseerd zijn en met het beginsel van de evenredigheid
en van de minimale verstoring van de markt in overeenstemming zijn. Onder minimale verstoring van de markt
moet worden verstaan dat de bijdragen zo moeten
worden geïnd dat de financiële gevolgen voor de eindgebruikers zo klein mogelijk zijn, bijvoorbeeld doordat de
bijdragen zo veel mogelijk worden gespreid.

(13)

Indien de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit
internationale overeenkomsten waarbij internationale
satellietorganisaties in het leven worden geroepen niet
verenigbaar zijn met de concurrentieregels van het EGVerdrag, dienen de lidstaten overeenkomstig artikel 307
van het EG-Verdrag alle passende maatregelen te nemen
om aan deze onverenigbaarheden een einde te maken. In
onderhavige richtlijn dient deze verplichting verduidelijkt
te worden omdat uit hoofde van artikel 3 van Richtlijn
94/46/EG (4) van de lidstaten alleen verlangd werd dat zij
„aan de Commissie mededeling doen” van de informatie
waarover zij beschikken omtrent dergelijke onverenigbaarheden. Artikel 7 van deze richtlijn dient verduidelijking te verschaffen inzake de verplichting van de
lidstaten om alle beperkingen op te heffen die wegens
genoemde internationale overeenkomsten nog zouden
kunnen gelden.

(3) PB L 20 van 26.1.1996, blz. 59.
(4) PB L 268 van 19.10.1994, blz. 15.
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(14)

In onderhavige richtlijn dient de door de Richtlijn 1999/
64/EG aan de lidstaten opgelegde verplichting te worden
gehandhaafd, dat zij ervoor zorg dragen dat aanbieders
van elektronische-communicatienetwerken en openbare
telefoondiensten met een machtspositie hun openbare
elektronische-communicatienetwerk en kabeltelevisienetwerk als gescheiden juridische entiteiten exploiteren.

5. „uitsluitende rechten”: rechten die een lidstaat aan één
onderneming verleent door middel van een wettelijk,
bestuursrechtelijk of administratief instrument, uit hoofde
waarvan deze onderneming het recht wordt voorbehouden
binnen een bepaald geografisch gebied een elektronischecommunicatiedienst aan te bieden of bepaalde elektronischecommunicatieactiviteiten te ontplooien;

(15)

Deze richtlijn laat de verplichtingen van de lidstaten met
betrekking tot de in bijlage I, deel B, vermelde termijnen
om te voldoen aan de voorafgaande richtlijnen, onverlet.

(16)

De lidstaten verstrekken de Commissie alle informatie
die noodzakelijk is om aan te tonen dat de bestaande
nationale omzettingswetgeving rekening houdt met de in
onderhavige richtlijn opgenomen verduidelijkingen ten
opzichte van de Richtlijnen 90/388/EEG, 94/46/EG, 95/
51/EG (1), 96/2/EG, 96/19/EG (2) en 1999/64/EG.

6. „bijzondere rechten”: rechten die een lidstaat aan een
beperkt aantal ondernemingen verleent door middel van een
wettelijk, bestuursrechtelijk of administratief instrument,
waarbij binnen een bepaald geografisch gebied:

(17)

In het licht van het bovenstaande moet Richtlijn 90/388/
EG worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Definities
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
1. „elektronische-communicatienetwerk”: de transmissiesystemen en in voorkomend geval de schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen die het mogelijk maken
signalen over te brengen via draad, radiogolven, optische of
andere elektromagnetische middelen waaronder satellietnetwerken, vaste (circuit- en pakketgeschakelde, met inbegrip
van internet) en mobiele terrestrische netwerken, en elektriciteitskabelsystemen, voorzover deze worden gebruikt voor
de overbrenging van signalen, netwerken voor radio- en televisieomroep en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard
van de overgebrachte informatie;
2. „openbaar communicatienetwerk”: een elektronischecommunicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk wordt
gebruikt om openbare elektronische-communicatiediensten
aan te bieden;
3. „elektronische-communicatiedienst”: tegen betaling aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat in de overdracht van signalen via elektronische-communicatienetwerken
waaronder
telecommunicatiediensten
en
transmissiediensten in netwerken die voor omroep worden
gebruikt maar uitgezonderd diensten waarbij met behulp
van elektronische-communicatienetwerken en -diensten
overgebrachte inhoud wordt geleverd of redactioneel wordt
gecontroleerd. Het omvat niet informatiemaatschappijdiensten zoals omschreven in artikel 1 van Richtlijn 98/34/EG,
die niet geheel of hoofdzakelijk bestaan in de overdracht van
signalen via elektronische-communicatienetwerken;
4. „openbare elektronische-communicatiedienst”: een elektronische-communicatiedienst die beschikbaar is voor het
publiek;
(1) PB L 256 van 26.10.1995, blz. 49.
(2) PB L 74 van 22.3.1996, blz. 13.

a) het aantal ondernemingen, gerechtigd om een elektronische-communicatiedienst te verlenen of een elektronische-communicatiewerkzaamheid uit te oefenen, anders
dan op grond van objectieve, evenredige en niet-discriminerende criteria tot twee of meer wordt beperkt, of
b) anders dan op grond van zulke criteria een of meer
ondernemingen wettelijk of bestuursrechtelijk worden
bevoordeeld, waardoor de mogelijkheden van andere
ondernemingen om in hetzelfde geografische gebied en
onder in wezen gelijkwaardige omstandigheden dezelfde
dienst op het gebied van elektronische communicatie te
verstrekken of dezelfde activiteiten op het gebied van
elektronische communicatie uit te oefenen, fundamenteel
worden beïnvloed;
7. „satellietgrondstationsnetwerk”: een configuratie van twee of
meer grondstations die via een satelliet samenwerken;
8. „kabeltelevisienetwerk”: elke infrastructuur hoofdzakelijk
met kabels die op de eerste plaats werd opgezet voor het
doorgeven of verspreiden van radio- en televisie-uitzendingen aan het publiek.

Artikel 2
Uitsluitende en bijzondere rechten voor elektronischecommunicatienetwerken en elektronische-communicatiediensten
1. De lidstaten kennen geen uitsluitende of bijzondere
rechten toe noch handhaven dergelijke rechten voor het
aanleggen en/of het beschikbaar stellen van elektronischecommunicatienetwerken, of voor het verrichten van openbare
elektronische-communicatiediensten.
2. De lidstaten nemen de noodzakelijke maatregelen om
ervoor te zorgen dat elke onderneming gerechtigd is elektronische-communicatiediensten te verrichten, uit te breiden of elektronische-communicatienetwerken aan te leggen.
3. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat er geen beperkingen worden opgelegd of in stand gehouden ten aanzien van
het verrichten van elektronische-communicatiediensten via
door de aanbieder van elektronische-communicatiediensten
aangelegde netwerken en door derden aangeboden infrastructuren, of door het delen van netwerken, andere voorzieningen
en terreinen, onverminderd de bepalingen van de Richtlijnen
2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG.
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4.
De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat een aan een
onderneming verleende algemene machtiging voor het
aanbieden van elektronische-communicatiediensten of het
aanleggen en/of aanbieden van elektronische-communicatienetwerken alsook de hieraan verbonden voorwaarden op objectieve, niet-discriminerende, evenredige en doorzichtige criteria
gebaseerd is.
5.
Voor ieder besluit dat wordt genomen op basis van de in
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2002/20/EG uiteengezette redenen
en dat ertoe strekt te verhinderen dat een onderneming elektronische-communicatiediensten of -netwerken aanbiedt, moeten
redenen worden opgegeven.
Iedere benadeelde partij moet de mogelijkheid hebben bij een
orgaan dat onafhankelijk is van de betrokken partijen, en uiteindelijk bij een rechterlijke instantie, tegen een dergelijk besluit in
beroep te gaan.
Artikel 3
Verticaal geïntegreerde overheidsbedrijven
In aanvulling op de vereisten van artikel 2, lid 2, en onverminderd artikel 14 van Richtlijn 2002/21/EG, dienen lidstaten erop
toe te zien dat verticaal geïntegreerde overheidsbedrijven die
elektronische-communicatienetwerken aanbieden en een
machtspositie hebben, hun eigen activiteiten niet bevoordelen.
Artikel 4
Gebruiksrecht voor frequenties
Zonder afbreuk te doen aan de specifieke criteria en procedures
zoals goedgekeurd door de lidstaten voor de verlening van
machtigingen voor het gebruik van radiofrequenties aan aanbieders van diensten in verband met de inhoud op televisie of
radio met het oog op de verwezenlijking van doelstellingen van
algemeen belang in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht:
1. verlenen lidstaten geen uitsluitende of bijzondere rechten
voor het gebruik van radiofrequenties voor de verstrekking
van elektronische-communicatiediensten,
2. dient de toewijzing van radiofrequenties voor elektronischecommunicatiediensten te geschieden op basis van objectieve,
doorzichtige, niet-discriminerende en evenredige criteria.
Artikel 5
Abonneelijsten

17.9.2002

van de markt in overeenstemming zijn. Met name moet dit,
wanneer universele-dienstverplichtingen geheel of gedeeltelijk
worden opgelegd aan overheidsbedrijven die elektronischecommunicatiediensten aanbieden, in aanmerking worden
genomen bij de berekening van iedere bijdrage aan de nettokosten van de universele-dienstverplichtingen.
2. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke regeling van het in lid 1 bedoelde soort.
Artikel 7
Satellieten
1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle wettelijke en bestuursrechtelijke verboden en beperkingen op het aanbod van capaciteit van het ruimtesegment aan een exploitant van een satellietgrondstationnetwerk die over een vergunning beschikt, worden
afgeschaft en geven op hun grondgebied aan elke aanbieder van
capaciteit van het ruimtesegment vergunning om te verifiëren
of het satellietgrondstationnetwerk dat in combinatie met het
ruimtesegment van de betrokken aanbieder gebruikt zal
worden, in overeenstemming is met de openbaar gemaakte
voorwaarden voor toegang tot zijn capaciteit van het ruimtesegment.
2. De lidstaten die partij zijn bij verdragen tot oprichting
van internationale satellietorganisaties dienen, indien deze
verdragen niet verenigbaar zijn met de concurrentievoorschriften van het EG-Verdrag, alle passende maatregelen te
treffen om deze onverenigbaarheden op te heffen.
Artikel 8
Kabeltelevisienetten
1. Elke lidstaat draagt ervoor zorg dat geen enkele onderneming die openbare elektronische-communicatienetwerken
aanbiedt voor de exploitatie van haar kabeltelevisienet dezelfde
juridische eenheid gebruikt als voor haar andere openbare elektronische-communicatienetwerk, wanneer die onderneming:
a) onder zeggenschap staat van die lidstaat of van bijzondere
rechten geniet en tevens
b) bij het aanbieden van openbare elektronische-communicatienetwerken en van openbare telefoondiensten op een
wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt een
machtspositie inneemt, en
c) uit hoofde van een bijzonder of uitsluitend recht een in
hetzelfde geografische gebied ingericht kabeltelevisienet
exploiteert.

De lidstaten zorgen ervoor, dat alle uitsluitende en/of bijzondere rechten met betrekking tot de totstandbrenging en het
verrichten van gidsdiensten op hun grondgebied, hieronder
begrepen de publicatie van telefoongidsen en het verrichten van
telefooninlichtingendiensten, worden afgeschaft.

2. De term „openbare telefoondiensten” wordt als identiek
beschouwd aan de in artikel 1 van Richtlijn 1999/64/EG
vermelde term „openbare spraaktelefoniediensten”.

Artikel 6
Universele-dienstverplichtingen

3. Lidstaten die van oordeel zijn dat er bij het aanbod van
infrastructuur en van diensten van het aansluitnet op hun
grondgebied voldoende mededinging is, stellen de Commissie
daarvan in kennis.

1.
De nationale regelingen overeenkomstig Richtlijn 2002/
22/EG, die bestemd zijn om de nettokosten van de universeledienstverplichtingen te delen moeten op objectieve, doorzichtige en niet-discriminerende criteria gebaseerd zijn en met het
beginsel van de evenredigheid en van de minimale verstoring

De in kennisstelling behelst een gedetailleerde beschrijving van
de marktstructuur. De verstrekte informatie wordt voor elke
belanghebbende desgevraagd beschikbaar gesteld, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van ondernemingen bij
de bescherming van hun zakengeheimen.
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4.
De Commissie besluit binnen een redelijke termijn, na de
opmerkingen van deze partijen te hebben gehoord, of in de
betrokken lidstaat de verplichting tot juridische scheiding kan
worden beëindigd.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen worden
beschouwd als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn,
volgens de concordantietabel in bijlage II.

5.
De Commissie evalueert de toepassing van dit artikel
uiterlijk op 31 december 2004.

Artikel 11

Artikel 9
De lidstaten verstrekken de Commissie uiterlijk op 24 juli 2003
de informatie die de Commissie nodig heeft om te bevestigen
dat aan de bepalingen van deze richtlijn is voldaan.

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap.
Artikel 12
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Artikel 10
Intrekking
Richtlijn 90/388/EG, zoals gewijzigd bij de in bijlage I, deel A,
opgesomde richtlijnen, wordt met ingang van 25 juli 2003
ingetrokken, zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen van
de lidstaten aangaande de termijnen voor de omzetting zoals
bedoeld in bijlage I, deel B.

Gedaan te Brussel, 16 september 2002.
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
DEEL A
Lijst van in te trekken richtlijnen
Richtlijn 90/388/EEG (PB L 192 van 24.7.1990, blz. 10)
Artikelen 2 en 3 van Richtlijn 94/46/EG (PB L 268 van 19.1.1994, blz. 15)
Richtlijn 95/51/EG (PB L 256 van 26.10.1995, blz. 49)
Richtlijn 96/2/EG (PB L 20 van 26.1.1996, blz. 59)
Richtlijn 96/19/EG (PB L 74 van 22.3.1996, blz. 13)
Richtlijn 1999/64/EG (PB L 175 van 10.7.1999, blz. 39)
DEEL B
Omzettingstermijnen voor bovenvermelde richtlijnen
Richtlijn 90/388/EEG: omzettingsdatum:
Richtlijn 94/46/EG: omzettingsdatum:
Richtlijn 95/51/EG: omzettingsdatum:
Richtlijn 96/2/EG: omzettingsdatum:
Richtlijn 96/19/EG: omzettingsdatum:
Richtlijn 1999/64/EG: omzettingsdatum:

31 december 1990
8 augustus 1995
1 oktober 1996
15 november 1996
11 januari 1997
30 april 2000

BĲLAGE II
Concordantietabel
Onderhavige richtlĳn

Artikel 1 (Definities)

Richtlĳn 90/388/EEG

Artikel 1

Artikel 2 (intrekken van uitsluitende en bĳzondere rechten)

Artikel 2

Artikel 3 (verticaal geïntegreerde overheidsbedrĳven)

Artikel 3a (ii)

Artikel 4 (gebruiksrecht voor radiofrequenties)

Artikel 3b

Artikel 5 (abonneelĳsten)

Artikel 4b

Artikel 6 (universele-dienstverplichtingen)

Artikel 4c

Artikel 7 (satellieten)

Artikel 3 van Richtlĳn 94/46/EG

Artikel 8 (kabeltelevisienetten)

Artikel 9
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE
van 16 september 2002
inzake de resultaten van de risicobeoordeling en de strategie voor de
beperking van de risico's voor de stof difenylether, octabroomderivaat
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3394)
(Voor de EER relevante tekst)

(2002/755/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993 inzake de beoordeling en de
beperking van de risico's van bestaande stoffen (1), en met name op artikel 11, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1179/94 van de Commissie van 25 mei 1994 betreffende de eerste lijst van
prioriteitsstoffen krachtens Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad (2) is het octabroomderivaat
van difenylether in het kader van Verordening (EEG) nr. 793/93 aangewezen als prioriteitsstof voor
beoordeling. Bij Verordening (EG) nr. 1179/94 zijn Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als rapporteur voor die stof aangewezen.

(2)

Deze rapporterende lidstaten hebben voor het octabroomderivaat van difenylether de beoordeling
van de risico's voor mens en milieu geheel afgerond (3) en voorstellen gedaan voor een strategie voor
de beperking van de risico's overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie van
28 juni 1994 tot vaststelling van de beginselen voor de beoordeling van de risico's voor mens en
milieu van bestaande stoffen krachtens Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad (4).

(3)

Het Wetenschappelijk Comité voor de toxiciteit, de ecotoxiciteit en het milieu (WCTEM) is geraadpleegd over de door de rapporterende lidstaten uitgevoerde risicobeoordeling.

(4)

De resultaten van de risicobeoordeling zijn opgenomen in de bijlage van deze aanbeveling.

(5)

De in deze aanbeveling vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij
artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 793/93 ingestelde comité,

(1) PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1.
(2) PB L 131 van 26.5.1994, blz. 3.
(3) Het volledige verslag van de risicobeoordeling dat door de rapporterende lidstaten bij de Commissie is ingediend, is
openbaar. Ook een korte samenvatting is beschikbaar. Beide zijn te vinden op de website van het Europees Bureau
voor chemische stoffen van het Instituut voor de gezondheid en de veiligheid van de consument van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek in Ispra, Italië (http://ecb.jrc.it/regulation-results/).
(4) PB L 161 van 29.6.1994, blz. 3.
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BEVEELT AAN:

1. Alle sectoren waarin de stof:
— difenylether, octabroomderivaat
CAS-nr. 32536-52-0
Einecs-nr. 251-087-9
wordt ingevoerd, geproduceerd, vervoerd, opgeslagen, in een preparaat of anderszins verwerkt, gebruikt,
verwijderd of teruggewonnen, dienen rekening te houden met de resultaten van de in de bijlage opgenomen risicobeoordeling.
2. De strategie voor de beperking van de risico's die in hoofdstuk II van de bijlage is beschreven, dient te
worden uitgevoerd.

Gedaan te Brussel, 16 september 2002.
Voor de Commissie
Margot WALLSTRÖM

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
Difenylether, octabroomderivaat, of octabroomdifenylether
CAS-nr.: 32536-52-0
Einecs-nr.: 251-087-9
Rapporteurs: Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
Indeling: nog niet ingedeeld
De risicobeoordeling is gebaseerd op de huidige praktijk in verband met de levenscyclus van de in de Europese Gemeenschap geproduceerde of ingevoerde stof, zoals die is beschreven in de risicobeoordeling die door de rapporterende
lidstaten bij de Commissie is ingediend.
De risicobeoordeling heeft op basis van de beschikbare informatie uitgewezen dat de stof in de Europese Gemeenschap
voornamelijk als vlamvertrager wordt gebruikt, met name bij toepassingen in de kunststof- en textielindustrie.
I. RISICOBEOORDELING
A. Menselijke gezondheid
De conclusies van de beoordeling van de risico's voor
de WERKNEMER zijn
1. dat er behoefte is aan nadere informatie en/of aanvullende tests. Deze conclusie is gebaseerd op het gegeven dat er
informatie nodig is over de competitie van octabroomdifenylether met T4 om transthyretine, alsmede informatie over
de mate waarin in de handel verkrijgbaar octabroomdifenylether in moedermelk wordt uitgescheiden en informatie
over de effecten van langdurige blootstelling; en
2. dat er behoefte is aan beperking van de risico's; er moet rekening worden gehouden met maatregelen ter beperking
van de risico's die al worden toegepast. Deze conclusie geldt voor de fabricage (vullen van zakken en reinigingswerkzaamheden) en voor menging en master-dosering (legen van zakken). Er is bezorgdheid over:
— systemische effecten na herhaalde blootstelling door inademing en via de huid,
— lokale effecten in de ademhalingswegen na herhaalde blootstelling door inademing en
— effecten op de vruchtbaarheid van vrouwen na herhaalde blootstelling door inademing en via de huid.
De conclusie van de beoordeling van de risico's voor
de CONSUMENT
is dat er momenteel geen behoefte is aan nadere informatie en/of aanvullende tests of andere maatregelen ter beperking
van de risico's dan nu al worden toegepast.
Deze conclusie is gebaseerd op het gegeven dat de blootstelling van de consument verwaarloosbaar wordt geacht.
De conclusie van de beoordeling van de risico's voor
de MENS DOOR BLOOTSTELLING VIA HET MILIEU
is dat er behoefte is aan nadere informatie en/of aanvullende tests.
Deze conclusie is gebaseerd op het gegeven dat er nadere informatie nodig is over de emissie in het milieu door het
gebruik, over de overdracht van bodem naar plant en over de mate waarin in de handel verkrijgbaar octabroomdifenylether in moedermelk en koemelk wordt uitgescheiden. Afhankelijk van de door de industrie ingediende resultaten over de
uitscheiding in melk kan er om nadere informatie worden gevraagd. Er is behoefte aan informatie over de blootstelling
uit lokale en regionale bronnen ten aanzien van de concentratie van octabroomdifenylether in koemelk. Er is ook informatie nodig is over de competitie van octabroomdifenylether met T4 om transthyretine en over de effecten van langdurige blootstelling.
De conclusie van de beoordeling van de risico's voor
de GEZONDHEID VAN DE MENS (FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN)
is dat er momenteel geen behoefte is aan nadere informatie en/of aanvullende tests of andere maatregelen ter beperking
van de risico's dan nu al worden toegepast.
B. Milieu
De conclusie van de beoordeling van de risico's voor
het MILIEU zijn
1. dat er behoefte is aan nadere informatie en/of aanvullende tests. Deze conclusie geldt voor het risico op secundaire
vergiftiging door alle bronnen van octabroomdifenylether. Het is mogelijk dat de huidige PEC/PNEC-benadering voor
secundaire vergiftiging zowel qua PEC als qua PNEC niet geschikt is en tot een onderschatting van het risico zou
kunnen leiden. Hier moet nader onderzoek naar worden gedaan.
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Een tweede aspect van de bezorgdheid omtrent secundaire vergiftiging is dat de stof weliswaar persistent is, maar dat
er aanwijzingen zijn dat deze onder bepaalde omstandigheden kan worden afgebroken tot toxischer verbindingen die
sterker bioaccumuleren.
Er is een hoge mate van onzekerheid omtrent de geschiktheid van de huidige aanpak voor de risicobeoordeling voor
secundaire vergiftiging en het debromeringsaspect. De combinatie van onzekerheden leidt tot bezorgdheid omtrent de
mogelijkheid van milieueffecten op lange termijn die niet gemakkelijk kunnen worden voorspeld. Het is onmogelijk
op wetenschappelijke basis een uitspraak te doen over de vraag of er nu of voor de toekomst al dan niet sprake is van
milieurisico's.
Deze onzekerheid is zodanig dat maatregelen ter beperking van de risico's die rechtstreeks gebaseerd zijn op de informatie die momenteel in de risicobeoordeling wordt verstrekt, gegrond zijn;
2. dat er momenteel geen behoefte is aan nadere informatie en/of aanvullende tests of andere maatregelen ter beperking
van de risico's dan nu al worden toegepast. Deze conclusie geldt voor de milieubeoordeling van de risico's voor het
aquatische ecosysteem (oppervlaktewater, sediment en afvalwaterzuiveringsinstallaties), het terrestrische ecosysteem
en de lucht volgens de klassieke PEC/PNEC-benadering voor octabroomdifenylether zelf uit alle bronnen (met inbegrip
van de beoordeling van de hexabroomdifenylethercomponent);
3. dat er behoefte is aan beperking van de risico's; er moet rekening worden gehouden met maatregelen ter beperking
van de risico's die al worden toegepast. Deze conclusie geldt voor de beoordeling van secundaire vergiftiging via de
aardworm-route voor de hexabroomdifenylethercomponent in het in de handel verkrijgbare octabroomdifenyletherproduct ten gevolge van het gebruik bij polymeertoepassingen.
II. STRATEGIE TER BEPERKING VAN DE RISICO'S
Voor de MENS DOOR BLOOTSTELLING VIA HET MILIEU:
Het resultaat van de beoordeling van de risico's voor de gezondheid van de mens door blootstelling via het milieu is
weliswaar dat er behoefte is aan nadere informatie/aanvullende tests, maar de lidstaten hebben de onzekerheid geconstateerd ten aanzien van de karakterisering van de risico's voor zuigelingen die worden blootgesteld aan in de handel
verkrijgbaar octabroomdifenylether uit moedermelk of koemelk. Met name zijn zij bang dat de verzameling van de informatie veel tijd zou vergen en dat uit de daaruit resulterende verfijnde risicobeoordeling wellicht zou blijken dat er een
risico bestaat voor zuigelingen die borstvoeding krijgen. Bij maatregelen voor de beperking van de risico's die voor de
stof worden voorgesteld, moet rekening worden gehouden met de bezorgdheid omtrent de blootstelling van zuigelingen
via melk.
Voor WERKNEMERS:
De wetgeving ter bescherming van de werknemers die momenteel op communautair niveau van kracht is, wordt in het
algemeen als een afdoende kader beschouwd om de aan de stof verbonden risico's te beperken voorzover dit nodig is.
Binnen dit kader wordt aanbevolen voor de blootstelling aan de stof op het werk grenswaarden op communautair niveau
te ontwikkelen. Zolang deze grenswaarden voor de blootstelling aan de stof op het werk nog niet op communautair
niveau zijn vastgesteld, moet de blootstelling op het werk worden beperkt tot het laagste technisch haalbare niveau. Het
gebruik van niet-inhaleerbare vormen (korrels e.d.) in plaats van de poedervorm moet worden overwogen. Of dergelijke
maatregelen nodig zijn, is afhankelijk van het resultaat van de voorstellen voor de bescherming van de gezondheid van
de mens en het milieu.
Voor het MILIEU:
Beperkingen voor de verkoop en het gebruik moeten op communautair niveau worden overwogen om het milieu tegen
het gebruik van octabroomdifenylether te beschermen.
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