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VERORDENING (EG) Nr. 1850/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 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 18 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 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 17 oktober 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
204
999
052
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
404
512
800
804
999
052
999

85,3
29,0
87,4
67,2
96,3
96,3
82,0
82,0
58,2
75,3
54,4
51,6
59,9
106,1
135,5
203,3
148,3
88,3
84,0
91,9
93,8
179,7
95,4
105,5
90,5
90,5

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(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”.

18.10.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 280/3

VERORDENING (EG) Nr. 1851/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 2002
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2002 inzake de opening van een permanente openbare
inschrijving voor de uitvoer naar bepaalde derde landen van rogge die in het bezit is van het
Duitse interventiebureau
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

(2)

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bij Verordening (EG) nr. 1080/2002 (3) van de
Commissie wordt een permanente openbare inschrijving
geopend voor de uitvoer van rogge die in het bezit is
van het Duitse interventiebureau. De uitvoer is bestemd
voor alle derde landen, uitgezonderd zone VII zoals
omschreven in de bijlage bij Verordening (EEG) nr.
2145/92 van de Commissie (4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3304/94 (5), en uitgezonderd Estland,
Litouwen, Letland, Polen, de Tsjechische Republiek, de
Slowaakse Republiek, Hongarije, Noorwegen, Faeröer,
IJsland, Rusland, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina,
Kroatië, Slovenië, gebied van voormalig Joegoslavië met
uitzondering van Slovenië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina, Albanië, Roemenië, Bulgarije, Armenië, Georgië,
Azerbeidzjan, Moldavië, Oekraïne, Kazachstan, Kirgizië,
Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmenistan. Gezien de
situatie op de verschillende markten in de derde landen,
blijkt het dienstig Zwitserland en Liechtenstein van de in
die inschrijving bedoelde bestemmingen uit te sluiten.

In Verordening (EG) nr. 1080/2002 wordt lid 1 van artikel 2
vervangen door:

Het is derhalve dienstig Verordening (EG) nr. 1080/2002
te wijzigen met betrekking tot de bestemmingen voor
uitvoer.

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

„1.
De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid
van ten hoogste 1 000 000 ton rogge voor de uitvoer naar
alle derde landen, met uitzondering van deze die zijn
vermeld in zone VII als omschreven in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2145/92, en met uitzondering van Zwitserland, Liechtenstein, Estland, Litouwen, Letland, Polen, de
Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Hongarije,
Noorwegen, Faeröer, IJsland, Rusland, Wit-Rusland, BosniëHerzegovina, Kroatië, Slovenië, gebied van voormalig
Joegoslavië met uitzondering van Slovenië, Kroatië en
Bosnië-Herzegovina,
Albanië,
Roemenië,
Bulgarije,
Armenië, Georgië, Azerbeidzjan, Moldavië, Oekraïne,
Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmenistan.”.
Artikel 2

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.
PB L 164 van 22.6.2002, blz. 11.
PB L 214 van 30.7.1992, blz. 20.
PB L 341 van 30.12.1994, blz. 48.
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VERORDENING (EG) Nr. 1852/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 2002
tot vaststelling van de bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm
van aankoop, opslag en afzet toe te passen rentevoeten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

vóór het einde van het boekjaar dit rentepercentage
meegedeeld. Bij gebreke van een mededeling door de
lidstaat, wordt de toe te passen rentevoet vastgesteld op
basis van de in de bijlage bij die verordening vermelde
referentierentevoeten.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1883/78 van de Raad van 2
augustus 1978 betreffende de algemene regels voor de financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1259/96 (2), en
met name op artikel 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 411/
88 van de Commissie van 12 februari 1988 met betrekking tot de bij de berekening van de financieringskosten
van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en
afzet toe te passen methoden en rentevoeten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2623/1999 (4), is
de bij de berekening van de financieringskosten van de
interventies toe te passen uniforme rentevoet gelijk aan
de Euribor-rentevoet voor driemaands- en twaalfmaandsdeposito's gewogen op basis van, respectievelijk, 1/3 en
2/3.
De Commissie stelt deze rentevoet vóór het begin van
elk boekjaar van het EOGFL, afdeling Garantie, vast op
grond van de in de zes maanden vóór de vaststelling
geconstateerde rentevoeten.
In artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 411/88 is
bepaald dat, wanneer het rentepercentage voor rekening
van een lidstaat gedurende ten minste zes maanden lager
is dan de voor de Gemeenschap vastgestelde uniforme
rentevoet, voor die lidstaat een specifieke rentevoet
wordt vastgesteld. De lidstaten hebben de Commissie

(4)

De rentevoeten voor het boekjaar 2003 overeenkomstig
deze voorschriften moeten worden vastgesteld.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van het
EOGFL,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de uitgaven die ten laste komen van het boekjaar 2003
van het EOGFL, afdeling Garantie:
1. wordt de in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 411/88
bedoelde rentevoet vastgesteld op 3,6 %;
2. wordt de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 411/88
bedoelde specifieke rentevoet vastgesteld op:
— 3,5 % voor Griekenland en Frankrijk,
— 3,4 % voor Oostenrijk,
— 3,3 % voor Ierland.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 216 van 5.8.1978, blz. 1.
PB L 163 van 2.7.1996, blz. 10.
PB L 40 van 13.2.1988, blz. 25.
PB L 318 van 11.12.1999, blz. 14.
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VERORDENING (EG) Nr. 1853/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 2002
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2305/95 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bij de Overeenkomsten betreffende vrijhandel tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds, en
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1117/2002 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde
producten van de sector varkensvlees die, in het kader van de regeling die is vastgesteld in de
tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Letland, Litouwen en Estland, anderzijds, gesloten overeenkomsten betreffende vrijhandel, beschikbaar is voor het vierde kwartaal van 2002
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

2002. Die verordening dient te worden gewijzigd om
rekening te houden met de bovenbedoelde nieuwe groep
producten en de daarop betrekking hebbende hoeveelheden, zoals vermeld in bijlage II bij deze verordening.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1151/2002 van de Raad van 27
juni 2002 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm
van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn
opgenomen in de Europaovereenkomst met Estland (1), en met
name op artikel 1, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
2

Bij Verordening (EG) nr. 2305/95 van de Commissie ( ),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1539/
2002 (3), zijn voor de sector varkensvlees uitvoeringsbepalingen vastgesteld van de regelingen waarin is voorzien
bij deze overeenkomsten. Bij deze laatste wijziging is een
nieuwe groep producten als bedoeld in bijlage C(b) van
Verordening (EG) nr. 1151/2002 abusievelijk vergeten.
Het is noodzakelijk deel C van bijlage I van Verordening
(EG) nr. 2305/95 te wijzigen.

Bijlage I, deel C, van Verordening (EG) nr. 2305/95 wordt
vervangen door bijlage I bij deze verordening.

Bij Verordening (EG) nr. 1117/2002 van de
Commissie (4) wordt de hoeveelheid vastgesteld die op
grond van Verordening (EG) nr. 2305/95 beschikbaar is
voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december

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

Artikel 2
De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1117/2002 wordt
vervangen door bijlage II bij deze verordening.
Artikel 3

Artikel 1 is van toepassing met ingang van 1 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 170 van 29.6.2002, blz. 15.
PB L 233 van 30.9.1995, blz. 45.
PB L 233 van 30.8.2002, blz. 3.
PB L 168 van 27.6.2002, blz. 38.
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BĲLAGE I
„C. PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT ESTLAND
Verlaging met 100 % van het in het gemeenschappelĳk douanetarief vastgestelde douanerecht
(In ton)
Groep nr.

Volgnummer

GN-code

21

09.4583

ex 0203 (1) (2)
Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren

22

09.4584

ex 1601 00
Worst en vergelĳkbare producten van vlees, van slachtafvallen of van
bloed, met uitzondering van GN-code 1601 00 10

1.7.2002 tot en
met 30.6.2003

Jaarlĳkse verhoging
per 1.7.2003

2 000

375

960

180

100

30

ex 1602 41
Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van
bloed van varkens
Hammen en delen daarvan, met uitzondering van GN-code 1602 41 90
ex 1602 42
Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van
bloed van varkens
Schouders en delen daarvan, met uitzondering van GN-code 1602 42 90
ex 1602 49
Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van
bloed van varkens
Andere, mengsels daaronder begrepen, met uitzondering van GN-code
1602 49 90
E1

09.4853

0210 19
Vlees van varkens, gedroogd of gerookt, ander

(1) Behalve varkenshaas, apart aangeboden.
(2) Met uitzondering van GN-codes 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90 en 0203 29 90.”

BĲLAGE II
„BĲLAGE
(In ton)
Groep

Totale beschikbare hoeveelheid voor de periode van
1 oktober tot en met 31 december 2002

18

900,0

L1

180,0

19

750,0

20

90,0

21

1 000,0

22

480,0

E1

50,0”
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VERORDENING (EG) Nr. 1854/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 2002
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2879/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2702/1999 van de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in derde landen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2702/1999 van de Raad van 14
december 1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties
voor landbouwproducten in derde landen (1), en met name op
artikel 11,

tot 15 november 2002 om het onderzoek en de selectie
van de programma's te kunnen afronden.
(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies dat is uitgebracht in de
gezamenlijke vergadering van de voor de afzetbevordering van landbouwproducten bevoegde comités van
beheer,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

De uitvoeringsbepalingen van de bovengenoemde verordening zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2879/
2000 van de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1955/2001 (3).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

In artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2879/2000
is bepaald dat de Commissie uiterlijk op 30 september
een besluit neemt over de ingediende programma's en de
betrokken uitvoeringsinstanties.

In artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2879/2000 wordt
de laatste alinea vervangen door:

Artikel 1

„Voor de in 2002 ingediende programma's neemt de
Commissie dit besluit uiterlijk op 15 november 2002.”.

Voor de in 2002 door de lidstaten ingediende programma's moeten nog aanvullende inlichtingen worden
verstrekt die de Commissie binnenkort zal ontvangen.

Artikel 2

In de gegeven omstandigheden is het dienstig de uiterste
datum voor het besluit van de Commissie te verschuiven

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

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 327 van 21.12.1999, blz. 7.
(2) PB L 333 van 29.12.2000, blz. 63.
(3) PB L 266 van 6.10.2001, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 1855/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 2002
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in oktober 2002 ingediende
aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in een derde land
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie van
26 juni 1995 houdende bijzondere bepalingen voor de invoeren uitvoercertificaten in de sector rundvlees, en tot intrekking
van Verordening (EEG) nr. 2377/80 (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2492/2001 (2), en met name op artikel
12, lid 8,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1445/95 zijn
voorschriften vastgesteld ten aanzien van de aanvragen
om uitvoercertificaten voor de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2973/79 van de Commissie (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3434/87 (4),
bedoelde producten.
Bij Verordening (EEG) nr. 2973/79 zijn de hoeveelheden
vlees vastgesteld die voor het vierde kwartaal van 2002
in het kader van genoemd stelsel kunnen worden

geëxporteerd. Er zijn geen uitvoercertificaten voor rundvlees aangevraagd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Geen enkele aanvraag om uitvoercertificaten voor het in Verordening (EEG) nr. 2973/79 bedoelde rundvlees werd ingediend
voor het vierde kwartaal van 2002.
Artikel 2
In de eerste tien dagen van het eerste kwartaal van 2003
kunnen voor vlees als bedoeld in artikel 1, overeenkomstig
artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1445/95 certificaataanvragen worden ingediend voor de hoeveelheid van 1 250 t.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 18 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L 143 van 27.6.1995, blz. 35.
PB L 337 van 20.12.2001, blz. 18.
PB L 336 van 29.12.1979, blz. 44.
PB L 327 van 18.11.1987, blz. 7.
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VERORDENING (EG) Nr. 1856/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 2002
tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede
van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Uit een regelmatige controle van gegevens waarvan
wordt uitgegaan bij de vaststelling van de representatieve
prijzen voor de producten van de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovoalbumine, blijkt
dat de representatieve prijzen voor de invoer van
bepaalde producten moeten worden gewijzigd, met
inachtneming van de naar gelang van de oorsprong
optredende prijsverschillen. Derhalve moeten de representatieve prijzen voor die producten worden gepubliceerd.

(3)

Deze wijziging, gezien de marktsituatie, moet zo spoedig
mogelijk worden toegepast.

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector eieren (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 493/2002 van de Commissie (2), en met name op
artikel 5, lid 4,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector slachtpluimvee (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 493/2002, en met name op artikel 5, lid
4,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2783/75 van de Raad van 29
oktober 1975 betreffende een gemeenschappelijke regeling van
het handelsverkeer voor ovoalbumine en lactoalbumine (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2916/95 van de
Commissie (5), en met name op artikel 3, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1484/95 van de Commissie (6),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1659/
2002 (7), zijn de uitvoeringsbepalingen van de regeling
voor de toepassing van de aanvullende invoerrechten en
de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee
en eieren, alsmede voor ovoalbumine, vastgesteld.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1484/95 wordt vervangen
door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

PB L 282 van 1.11.1975, blz. 49.
PB L 77 van 20.3.2002, blz. 7.
PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77.
PB L 282 van 1.11.1975, blz. 104.
PB L 305 van 19.12.1995, blz. 49.
PB L 145 van 29.6.1995, blz. 47.
PB L 251 van 19.9.2002, blz. 4.
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BĲLAGE
bij de verordening van de Commissie van 17 oktober 2002 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de
sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95
„BĲLAGE I

Representatieve
prĳs
(in EUR/
100 kg)

Zekerheid
zoals bedoeld
in artikel 3,
lid 3
(in EUR/
100 kg)

GN-code

Omschrĳving

Oorsprong (1)

0207 12 90

Kippen, geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder
hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en
zonder spiermaag (zogenaamde kippen 65 %), of in
andere staat aangeboden, bevroren

88,0

9

01

0207 14 10

Delen zonder been, van hanen of van kippen,
bevroren

186,5
187,7

37
36

01
02

188,1
286,5

36
4

03
04

94,6

15

01

0207 14 60

Dijen en delen daarvan, van hanen of van kippen,
bevroren

0207 27 10

Delen zonder been, van kalkoenen, bevroren

225,5

21

01

1602 32 11

Bereidingen van hanen of van kippen, niet gekookt
en niet gebakken

205,0
208,7

25
23

01
02

(1) Verklaring van de code:
01 Brazilië
02 Thailand
03 Argentinië
04 Chili.”
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VERORDENING (EG) Nr. 1857/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 2002
tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De toepassing van deze regels en criteria op de huidige
marktsituatie in de sector eieren leidt tot de vaststelling
van een restitutiebedrag waardoor de Gemeenschap aan
de internationale handel kan deelnemen en waarbij ook
rekening wordt gehouden met de aard van de uitvoer
van deze producten alsmede met hun huidige belang.

(4)

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

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

(2)

Het verschil tussen de in artikel 1, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 2771/75 bedoelde prijzen van de producten op
de wereldmarkt en in de Gemeenschap kan ingevolge
artikel 8 van genoemde verordening worden overbrugd
door een restitutie bij de uitvoer.
Op grond van de huidige marktsituatie in een aantal
derde landen en de concurrentie voor bepaalde bestemmingen, moet een gedifferentieerde restitutie worden
vastgesteld voor bepaalde producten van de sector
eieren.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De lijst met codes van producten bij uitvoer waarvan de in
artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2771/75 bedoelde restitutie
wordt toegekend, alsmede de bedragen van deze restituties,
worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 49.
(2) PB L 77 van 20.3.2002, blz. 7.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 17 oktober 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector
eieren
Productcode

Bestemming

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

E07
E07
E09
E10
E11
E04
E04
E04
E06
E04

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

Meeteenheid

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

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

Restitutiebedrag

1,70
0,80
10,00
35,00
5,00
20,00
10,00
10,00
60,00
15,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie
(PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
E04
E06
E07
E09

Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland en Estland
Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland, Estland en Litouwen
Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika, Estland en Litouwen
Uitvoer naar Koeweit, Bahrein, Oman, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, Hongkong SAR,
Rusland en Turkĳe
E10 Uitvoer naar Zuid-Korea, Japan, Maleisië, Thailand, Taiwan en de Filipĳnen
E11 Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland, Estland, Litouwen en de bestemmingen
bedoeld onder E09 en E10.
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VERORDENING (EG) Nr. 1858/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 2002
tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

nemen en waarbij ook rekening gehouden wordt met de
aard van de uitvoer van deze producten alsmede met
hun huidige belang.

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

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EEG) nr.
2777/75 kan het verschil tussen de prijzen op de wereldmarkt en in de Gemeenschap van de producten genoemd
in artikel 1, lid 1, van deze verordening overbrugd
worden door een restitutie bij uitvoer.
De toepassing van deze regels en criteria op de huidige
marktsituatie in de sector slachtpluimvee leidt tot de
vaststelling van een restitutiebedrag waardoor de
Gemeenschap aan de internationale handel kan deel-

Artikel 1
De lijst van producten bij uitvoer waarvan de in artikel 8 van
Verordening (EEG) nr. 2777/75 bedoelde restitutie wordt toegekend, alsmede de bedragen van deze restituties, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77.
(2) PB L 77 van 20.3.2002, blz. 7.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 17 oktober 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector
slachtpluimvee
Productcode

Bestemming

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 12 90 9990
0207 14 20 9900
0207 14 60 9900
0207 14 70 9190
0207 14 70 9290

V04
V04
V04
V04
V04
V04
V01
A24
V01
A24
V01
A24
V03
V03
V03
V03

Meeteenheid

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

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

Restitutiebedrag

0,80
0,80
0,80
0,80
1,70
1,70
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
5,00
5,00
5,00
5,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie
(PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
V01 Uitvoer naar Angola, Saudi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië,
Jemen, Libanon, Irak en Iran
V03 Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en de zones A24 en
A26
V04 Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Estland.
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VERORDENING (EG) Nr. 1859/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 2002
tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

markt representatieve hoeveelheid. Er moet evenmin
rekening worden gehouden met die aanbiedingsprijzen
waarvan mag worden aangenomen dat ze niet representatief zijn voor de werkelijke marktontwikkeling.

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

In Verordening (EG) nr. 1422/95 is bepaald dat de cifinvoerprijs voor melasse, hierna „representatieve prijs”
genoemd, wordt vastgesteld overeenkomstig Verordening
(EEG) nr. 785/68 van de Commissie (4). Deze prijs geldt
voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 785/68.
De representatieve prijs voor melasse wordt berekend
voor een plaats van grensoverschrijding van de Gemeenschap, namelijk Amsterdam. Bij de berekening van deze
prijs moet worden uitgegaan van de gunstigste aankoopmogelijkheden op de wereldmarkt, die worden vastgesteld op grond van de noteringen of prijzen op deze
markt, aangepast op basis van de eventuele kwaliteitsverschillen ten opzichte van de standaardkwaliteit. De standaardkwaliteit van melasse is vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 785/68.
Voor de constatering van de gunstigste aankoopmogelijkheden op de wereldmarkt moet rekening worden
gehouden met alle gegevens betreffende de op de wereldmarkt gedane aanbiedingen, de op belangrijke markten
in derde landen geconstateerde prijzen en de in het internationale handelsverkeer tot stand gekomen verkooptransacties, waarvan de Commissie door de lidstaten of
op eigen initiatief kennis heeft genomen. Krachtens
artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 785/68 bij die
constatering kan worden uitgegaan van een gemiddelde
van verschillende prijzen wanneer dat gemiddelde
beschouwd kan worden als representatief voor de
werkelijke marktontwikkeling.
Er wordt geen rekening met die gegevens gehouden
wanneer de goederen niet van gezonde handelskwaliteit
zijn of wanneer de in de aanbieding vermelde prijs
slechts betrekking heeft op een geringe en niet voor de
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. 12.
PB L 145 van 27.6.1968, blz. 12.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten
voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1422/95 bedoelde
producten worden vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 oktober 2002.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 17 oktober 2002 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de
representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor melasse
(in EUR)
Toe te passen recht bĳ invoer
als gevolg van schorsing
van de invoerrechten,
als bedoeld in artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 1422/95,
per 100 kg netto van het
betrokken product (2)

Representatieve prĳs
per 100 kg netto
van het betrokken product

Aanvullend recht
per 100 kg netto
van het betrokken product

1703 10 00 (1)

8,35

—

0

1703 90 00 (1)

11,71

—

0

GN-code

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 785/68.
(2) Dit bedrag vervangt, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1422/95, het voor deze producten vastgestelde bedrag van het
recht van het gemeenschappelĳk douanetarief.
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VERORDENING (EG) Nr. 1860/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 2002
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De toestand op de wereldmarkt of de bijzondere eisen
van bepaalde markten kunnen het noodzakelijk maken
de restitutie voor suiker naar gelang van de bestemming
te variëren.

(5)

In bijzondere gevallen kan het bedrag van de restitutie
worden vastgesteld bij besluiten van verschillende aard.

(6)

De restitutie moet elke twee weken worden vastgesteld.
De restitutie kan tussentijds gewijzigd worden.

(7)

De toepassing van deze regels op de huidige situatie van
de suikermarkt en met name op de noteringen of prijzen
van suiker in de Gemeenschap en op de wereldmarkt
voert tot het vaststellen van de restitutie ter hoogte van
de in de bijlage aangegeven bedragen.

(8)

Bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 wordt het vereveningsstelsel van de opslagkosten niet verlengd per 1 juli
2001. Daarmee moet dan ook rekening worden
gehouden voor de vaststelling van de restituties die
worden toegekend wanneer de producten na 30
september 2001 worden uitgevoerd.

(9)

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

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), inzonderheid op artikel 27,
lid 5, tweede alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Krachtens artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 kan het verschil tussen de noteringen of de prijzen
op de wereldmarkt voor de in artikel 1, lid 1, onder a),
van die verordening genoemde producten en de prijzen
voor deze producten in de Gemeenschap overbrugd
worden door een restitutie bij de uitvoer.
Krachtens Verordening (EEG) nr. 1260/2001 moeten de
restituties voor witte suiker en ruwe suiker, welke niet
gedenatureerd en in onveranderde vorm uitgevoerd zijn,
vastgesteld worden rekening houdend met de toestand
op de markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt
voor suiker, en vooral met de in artikel 28 van
genoemde
verordening
bedoelde
prijsen
kostenelementen. Volgens dit artikel moet eveneens met
het economische aspect van de voorgenomen uitvoertransactie rekening worden gehouden.
Voor ruwe suiker moet de restitutie vastgesteld worden
voor de standaardkwaliteit die bepaald is in bijlage I,
punt II, van Verordening (EG nr. 1260/2001. Deze restitutie werd bovendien vastgesteld overeenkomstig artikel
28, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1260/2001.
Kandijsuiker werd omschreven in Verordening (EG) nr.
2135/95 van de Commissie van 7 september 1995
inzake uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van
uitvoerrestituties in de sector suiker (3). Het aldus berekende restitutiebedrag voor gearomatiseerde suiker en
suiker waaraan kleurstoffen zijn toegevoegd, moet gelden
voor de hoeveelheid sacharose in de betreffende suiker
en bijgevolg worden vastgesteld per percent sacharosegehalte.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij de uitvoer in onveranderde vorm van de in
artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 1260/2001
genoemde producten, welke niet gedenatureerd zijn, worden
vastgesteld overeenkomstig de bedragen aangegeven in de
bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26.
(3) PB L 214 van 8.9.1995, blz. 16.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 17 oktober 2002 tot vaststelling 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

42,17
41,14
42,17
41,14

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

0,4584
45,84
44,72
44,72
0,4584

(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. 1861/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 2002
tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de elfde
deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

atie en de te verwachten ontwikkeling van de suikermarkt in de Gemeenschap en daarbuiten.
(3)

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

(4)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1331/2002 van de
Commissie van 23 juli 2002 inzake een permanente
inschrijving voor het verkoopseizoen 2002/2003 voor
de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer
van witte suiker (3) worden deelinschrijvingen gehouden
voor de uitvoer van deze suiker.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1331/2002 naar gelang van het
geval, wordt een maximumbedrag van de restitutie bij
uitvoer vastgesteld voor de betrokken deelinschrijving,
waarbij met name rekening wordt gehouden met de situ-

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de elfde deelinschrijving voor witte suiker, gehouden
krachtens Verordening (EG) nr. 1331/2002, wordt het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer vastgesteld op
47,815 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26.
(3) PB L 195 van 24.7.2002, blz. 6.
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VERORDENING (EG) Nr. 1862/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 2002
betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare
inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002
(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1501/95 kan de Commissie volgens de procedure van
artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 op grond
van de meegedeelde offertes besluiten niet tot toewijzing
over te gaan.

(3)

Het is, met name rekening houdend met de in artikel 1
van Verordening (EG) nr. 1501/95 genoemde criteria,
niet wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1163/2002 (4),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1324/2002 (5), en met name
op artikel 4,

(4)

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

Overwegende hetgeen volgt:

Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 11 tot en
met 17 oktober 2002 zijn meegedeeld in het kader van de in
Verordening (EG) nr. 901/2002 bedoelde inschrijving voor de
restitutie bij uitvoer van gerst.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

(1)

Er is een inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van
gerst naar alle derde landen met uitzondering van de
Verenigde Staten van Amerika, Canada, Estland en
Letland opengesteld bij Verordening (EG) nr. 901/2002
van de Commissie (6), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1230/2002 (7).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.
PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7.
PB L 170 van 29.6.2002, blz. 46.
PB L 194 van 23.7.2002, blz. 26.
PB L 127 van 9.5.2002, blz. 11.
PB L 180 van 10.7.2002, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 1863/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 2002
betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 900/2002
(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1501/95 kan de Commissie volgens de procedure van
artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 op grond
van de meegedeelde offertes besluiten geen gevolg te
geven aan de openbare inschrijving.

(3)

Met name rekening houdend met de in artikel 1 van
Verordening (EG) nr. 1501/95 bedoelde criteria, is het
niet wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1163/2002 (4),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1324/2002 (5), en met name
op artikel 7,

(4)

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

Overwegende hetgeen volgt:

Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 11 tot en
met 17 oktober 2002 zijn meegedeeld in het kader van de in
Verordening (EG) nr. 900/2002 bedoelde inschrijving voor de
restitutie bij uitvoer van rogge.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

(1)

Er is een openbare inschrijving voor de restitutie bij
uitvoer van rogge naar alle derde landen, met uitzondering van Hongarije, Estland, Letland en Litouwen, opengesteld bij Verordening (EG) nr. 900/2002 van de
Commissie (6), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1632/
2002 (7).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.
PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7.
PB L 170 van 29.6.2002, blz. 46.
PB L 194 van 23.7.2002, blz. 26.
PB L 142 van 31.5.2002, blz. 14.
PB L 247 van 14.9.2002, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 1864/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 2002
betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de
openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002
(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1501/95 kan de Commissie volgens de procedure van
artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 op grond
van de meegedeelde offertes besluiten geen gevolg te
geven aan de openbare inschrijving.

(3)

Het is, met name rekening houdend met de in artikel 1
van Verordening (EG) nr. 1501/95 bedoelde criteria, niet
wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1163/2002 (4),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1324/2002 (5), en met name
op artikel 4,

(4)

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

Overwegende hetgeen volgt:

Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 11 tot en
met 17 oktober 2002 zijn meegedeeld in het kader van de in
Verordening (EG) nr. 899/2002 bedoelde inschrijving voor de
restitutie bij uitvoer van zachte tarwe.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

(1)

Een openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer
van zachte tarwe naar alle derde landen met uitzondering van Polen, Estland, Letland en Litouwen, is opengesteld bij Verordening (EG) nr. 899/2002 van de
Commissie (6), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1520/
2002 (7).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.
PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7.
PB L 170 van 29.6.2002, blz. 46.
PB L 194 van 23.7.2002, blz. 26.
PB L 133 van 16.5.2001, blz. 3.
PB L 228 van 24.8.2002, blz. 18.
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VERORDENING (EG) Nr. 1865/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 2002
houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in
de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

voor dezelfde periode als die welke is gekozen voor de
vaststelling van de restituties voor deze zelfde producten
die in onverwerkte toestand worden uitgevoerd.

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

(2)

Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG)
nr. 2771/75 kan het verschil tussen de prijzen in de
internationale handel voor de bij artikel 1, lid 1, van die
verordening bedoelde producten enerzijds en de prijzen
in de Gemeenschap anderzijds door een restitutie bij de
uitvoer worden overbrugd, wanneer deze producten
worden uitgevoerd in de vorm van goederen welke in de
bijlage van die verordening worden genoemd; in Verordening (EG) nr. 1520/2000 van de Commissie van 13
juli 2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke
uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de
toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor
de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende
bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van
goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag
vallen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1052/2002 (4), is omschreven voor welke van die
producten een restitutie dient te worden vastgesteld bij
uitvoer in de vorm van goederen bedoeld in de bijlage
bij Verordening (EEG) nr. 2771/75.
Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1520/2000, moet de restitutie per 100 kg van elk
van de betrokken basisproducten worden vastgesteld

(3)

In artikel 11 van de in het kader van de multilaterale
besprekingen van de Uruguayronde gesloten landbouwovereenkomst is bepaald dat de restitutie bij uitvoer van
een in een goed verwerkt product niet meer mag
bedragen dan de restitutie voor ditzelfde product dat in
onverwerkte toestand wordt uitgevoerd.

(4)

Een strikt beheer moet gewaarborgd blijven, waarbij
rekening wordt gehouden met enerzijds de ramingen
van de uitgaven en anderzijds de beschikbaarheid van de
begrotingsmiddelen.

(5)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties die worden toegepast voor de in bijlage A van
Verordening (EG) nr. 1520/2000 genoemde basisproducten die
tevens zijn bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG)
nr. 2771/75 en die worden uitgevoerd in de vorm van in de
bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2771/75 vermelde goederen,
worden vastgesteld zoals in de bijlage bij deze verordening is
aangegeven.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 oktober 2002.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB L 282 van 1.11.1975, blz. 49.
PB L 77 van 20.3.2002, blz. 7.
PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1.
PB L 160 van 18.6.2002, blz. 16.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 17 oktober 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden
toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I van het Verdrag vermelde goederen
(EUR/100 kg)
GN-code

0407 00

Omschrĳving

Bestemming
(1)

Restituties

02
03
04
01

10,00
35,00
5,00
5,00

01

20,00

01

10,00

01

10,00

01

60,00

01

15,00

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt:
– van pluimvee:

0407 00 30

– – andere:
a) in geval van uitvoer van ovoalbumine van de GN-codes
3502 11 90 en 3502 19 90

b) in geval van uitvoer van andere goederen
0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in
water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere
wĳze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere
zoetstoffen:
– eigeel:

0408 11
ex 0408 11 80

– – gedroogd:
– – – geschikt voor menselĳke consumptie:
ongezoet

0408 19

– – ander:
– – – geschikt voor menselĳke consumptie:

ex 0408 19 81

– – – – vloeibaar:
ongezoet

ex 0408 19 89

– – – – bevroren:
ongezoet
– andere:

0408 91
ex 0408 91 80

– – gedroogd:
– – – geschikt voor menselĳke consumptie:
ongezoet

0408 99
ex 0408 99 80

– – andere:
– – – geschikt voor menselĳke consumptie:
ongezoet

(1) De
01
02
03
04

bestemmingen zĳn de volgende:
derde landen
Koeweit, Bahrein, Oman, Katar, de Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, Turkĳe, Hongkong SAR en Rusland
Zuid-Korea, Japan, Maleisië, Thailand, Taiwan en de Filipĳnen
alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland en de bestemmingen bedoeld onder 02 en 03.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 8 oktober 2002
houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's
(2002/809/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 263,
Gelet op Besluit 2002/60/EG van de Raad van 22 januari 2002 houdende benoeming van de leden en
plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2002 tot en met 26 januari
2006 (1),
Overwegende dat in het Comité van de Regio's door het aftreden van de heer Werner BALLHAUSEN,
waarvan de Raad op 15 mei 2002 in kennis is gesteld, een zetel van een plaatsvervanger is vrijgekomen,
Gezien de voordracht van de Duitse regering,
BESLUIT:

Enig artikel
De heer Michael SCHNEIDER wordt benoemd tot plaatsvervanger in het Comité van de Regio's ter vervanging van de heer Werner BALLHAUSEN voor de verdere duur van diens ambtstermijn, d.w.z. tot en met 25
januari 2006.

Gedaan te Luxemburg, 8 oktober 2002.
Voor de Raad
De voorzitter
T. PEDERSEN

(1) PB L 24 van 26.1.2002, blz. 38.
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 8 oktober 2002
houdende benoeming van twee gewone leden en twee plaatsvervangende leden van het Comité
van de Regio's
(2002/810/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 263,
Gelet op Besluit van 2002/60/EG van de Raad van 22 januari 2002 houdende benoeming van de leden en
plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2002 tot en met 25 januari
2006 (1),
Overwegende dat in het Comité van de Regio's twee zetels van gewone leden en twee zetels van plaatsvervangers zijn vrijgekomen door het aftreden van de heer Jan TINDEMANS, waarvan de Raad op 10 april
2002 in kennis is gesteld, de heer H.J.M. KEMPERMAN, waarvan de Raad op 22 mei 2002 in kennis is
gesteld, mevrouw C.W. JACOBS, waarvan de Raad op 22 augustus 2002 in kennis is gesteld, de heer
A.M.C.A. HOOIJMAIJERS, waarvan de Raad op 19 juni 2002 in kennis is gesteld;
Gezien de voordracht van de Nederlandse regering,
BESLUIT:

Enig artikel
— De heer H.F.M. EVERS wordt benoemd tot gewoon lid van het Comité van de Regio's ter vervanging van
de heer Jan TINDEMANS,
— Mevrouw C.W. JACOBS wordt benoemd tot gewoon lid van het Comité van de Regio's ter vervanging
van de heer H.J.M. KEMPERMAN,
— De heer P. JANSEN wordt benoemd tot plaatsvervanger in het Comité van de Regio's ter vervanging van
mevrouw C.W. JACOBS,
— De heer G.D. DALES wordt benoemd tot plaatsvervanger in het Comité van de Regio's ter vervanging
van de heer A.M.C.A. HOOIJMAIJERS
voor de verdere duur van hun respectieve ambtstermijnen, d.w.z. tot en met 25 januari 2006.

Gedaan te Luxemburg, 8 oktober 2002.
Voor de Raad
De voorzitter
T. PEDERSEN

(1) PB L 24 van 26.1.2002, blz. 38.
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BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 3 oktober 2002
tot vaststelling van richtsnoeren ter aanvulling van bijlage VII van Richtlijn 2001/18/EG van het
Europees Parlement en de Raad inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde
organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad
(2002/811/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

Bijlage VII moet worden aangevuld met gedetailleerde
richtsnoeren betreffende de doelstellingen, algemene
beginselen en opzet van het in die bijlage bedoelde
monitoringplan.

(4)

Het overeenkomstig artikel 30, lid 2, van genoemde
richtlijn ingestelde comité is op 12 juni 2002 geraadpleegd en heeft geen advies over het voorstel voor een
besluit van de Commissie uitgebracht,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en
de Raad (1), en met name op bijlage VII, eerste alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG moet, alvorens
een genetisch gemodificeerd organisme (GGO) of een
combinatie van GGO's als product of in een product in
de handel wordt gebracht, een kennisgeving worden
ingediend bij de bevoegde instantie van de lidstaat waar
dat GGO voor het eerst in de handel zal worden
gebracht.
Overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG dient de kennisgever ervoor te zorgen dat monitoring en rapportage
met betrekking tot de doelbewuste introductie van
GGO's in het milieu plaatsvinden overeenkomstig de
voorwaarden die werden vermeld in de toestemming
voor het in de handel brengen van het GGO zoals
bepaald in artikel 13, lid 2, artikel 19, lid 3, en artikel 20
van Richtlijn 2001/18/EG. Bedoelde kennisgeving dient
derhalve een monitoringplan, met inbegrip van een
voorstel inzake de looptijd daarvan, overeenkomstig
bijlage VII van Richtlijn 2001/18/EG te omvatten.

(1) PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
Ter aanvulling van bijlage VII van Richtlijn 2001/18/EG wordt
gebruikgemaakt van de richtsnoeren in de bijlage van deze
beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 3 oktober 2002.
Voor de Raad
De voorzitter
F. HANSEN
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BIJLAGE
INLEIDING
Richtlijn 2001/18/EG legt kennisgevers de verplichting op om een monitoringplan toe te passen teneinde directe of indirecte, onmiddellijk, vertraagd of onverwacht optredende effecten van GGO's als product of in producten, nadat deze in
de handel zijn gebracht, op de gezondheid van de mens en het milieu te kunnen traceren en signaleren.
Krachtens artikel 13, lid 2, onder e), van die richtlijn dienen kennisgevers als onderdeel van de kennisgeving van het in
de handel brengen van een GGO een monitoringplan overeenkomstig bijlage VII van de richtlijn in te dienen. Dit omvat
een voorstel voor de duur van het monitoringplan, die kan verschillen van de geldigheidsduur van de toestemming.
Bijlage VII omschrijft in algemene bewoordingen de te bereiken doelstelling alsmede de algemene beginselen die moeten
worden toegepast bij het opstellen van het in artikel 13, lid 2, artikel 19, lid 3, en artikel 20 bedoelde monitoringplan.
De onderhavige richtsnoeren vormen een aanvulling op de in bijlage VII verstrekte informatie en bieden in de context
van de richtlijn:
— een uitvoerigere omschrijving van de monitoringdoelstellingen;
— een uitvoerigere omschrijving van de algemene beginselen inzake monitoring, en
— de grote lijnen van een algemeen kader voor de ontwikkeling van passende monitoringplannen voor de fase na het in
de handel brengen van een GGO.
Na het in de handel brengen van een GGO is de kennisgever krachtens artikel 20, lid 1, van de richtlijn wettelijk
verplicht ervoor te zorgen dat monitoring en rapportage plaatsvinden overeenkomstig de in de toestemming vermelde
voorwaarden. Artikel 19, lid 3, onder f), preciseert dat de schriftelijke toestemming in alle gevallen uitdrukkelijk de monitoringvoorschriften overeenkomstig bijlage VII vermeldt, met inbegrip van de verplichte rapportage aan de Commissie en
de bevoegde instanties. Teneinde overeenkomstig artikel 20, lid 4, doorzichtigheid te garanderen, dienen de resultaten
van de monitoring bovendien openbaar te worden gemaakt.
Het is duidelijk dat monitoringplannen voor GGO's die in de handel worden gebracht, per geval moeten worden uitgewerkt en dat daarbij rekening moet worden gehouden met de milieurisicobeoordeling, de specifieke modificaties die het
GGO in kwestie heeft ondergaan, het voorgenomen gebruik en het milieu waarin het terecht zal komen. In deze richtsnoeren wordt een algemeen kader geschetst, maar wordt geen poging ondernomen om uitvoerig alle bijzonderheden
van de ontwikkeling van monitoringplannen voor alle mogelijke GGO's te behandelen.
Het is wellicht nodig dit kader aan te vullen met meer specifieke richtsnoeren voor de monitoringplannen of controlelijsten met betrekking tot bijzondere kenmerken, gewassen of groepen GGO's.
Monitoring kan in algemene zin gedefinieerd worden als de systematische meting van variabelen en processen in een
bepaalde periode en gaat ervan uit dat er specifieke redenen zijn voor het verzamelen van dergelijke gegevens, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat bepaalde normen en voorwaarden worden nageleefd, of om mogelijke wijzigingen met
betrekking tot bepaalde referentiesituaties te onderzoeken. Tegen die achtergrond is het van essentieel belang na te gaan
op welk soort effecten of variabelen de monitoring zich moet richten, met welke instrumenten en systemen zij gemeten
moeten worden en welke looptijd er voor die metingen gekozen moet worden. De resultaten van de monitoring kunnen
ook belangrijk zijn voor de ontwikkeling van verder onderzoek.
Voor een efficiënte monitoring en een algemeen toezicht is een goede methodologie vereist die vóór de start van de
monitoringprogramma's beschikbaar is. De monitoring op zich moet niet beschouwd worden als onderzoek, maar als
een middel om de resultaten en hypothesen te evalueren of te verifiëren die voortvloeien uit eerder onderzoek en uit de
beoordeling van risico's en onderzoek.

A. DOELSTELLINGEN
Alvorens een GGO of een combinatie van GGO's als product of in een product in de handel wordt gebracht, wordt een
kennisgeving ingediend bij de bevoegde instantie van de lidstaat waar het GGO voor het eerst in de handel wordt
gebracht. Deze kennisgeving moet overeenkomstig artikel 13, lid 2, een dossier met technische informatie met inbegrip
van een volledige milieurisicobeoordeling omvatten.
Het doel van de milieurisicobeoordeling is, per geval de mogelijke schadelijke effecten van het GGO op de gezondheid
van de mens en het milieu, zowel directe als indirecte en zowel onmiddellijk als vertraagd optredende, die het gevolg zijn
van het in de handel brengen ervan, te bepalen en te evalueren. Bij deze beoordeling moet eventueel ook rekening
worden gehouden met potentiële langetermijneffecten die samenhangen met interacties met andere organismen en het
milieu. De beoordeling van dergelijke potentieel schadelijke effecten moet gegrond worden op een gemeenschappelijke
methodologie die steunt op onafhankelijk controleerbaar wetenschappelijk advies.
Het laat zich aanzien dat tussen individuele GGO's aanzienlijke verschillen bestaan wat betreft de intrinsieke eigenschappen van de gemodificeerde soort, de specifieke aard van de genetische modificatie en de resulterende eigenschappen. Die eigenschappen zijn in hoge mate bepalend voor de aard van de mogelijke effecten van het in de handel
brengen van een GGO.
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Voorts is het noodzakelijk om, nadat een GGO in de handel is gebracht, bevestiging te verkrijgen van de juistheid van de
risicobeoordeling die aan het in de handel brengen voorafging. Bovendien moet altijd rekening worden gehouden met de
mogelijkheid van het optreden van potentieel schadelijke effecten die bij de beoordeling niet werden voorspeld. Daartoe
is, overeenkomstig artikel 20 van de richtlijn, voorzien in monitoring in de fase na het in de handel brengen van het
GGO.
Met het oog op een en ander werden de doelstellingen van de monitoring in de fase na het in de handel brengen, overeenkomstig bijlage VII als volgt omschreven:
— bevestigen dat eventuele hypothesen in de milieurisicobeoordeling betreffende het optreden en de gevolgen van
potentiële schadelijke effecten van het GGO of het gebruik daarvan correct zijn, en
— bepalen of er schadelijke effecten van het GGO of het gebruik daarvan voor de menselijke gezondheid of het milieu
zijn opgetreden die in de milieurisicobeoordeling niet werden voorspeld.
B. ALGEMENE BEGINSELEN
Onder „monitoring” zoals omschreven in de artikelen 13, 19 en 20 van Richtlijn 2001/18/EG en in de context van de
onderhavige richtsnoeren, wordt „monitoring na het in de handel brengen” verstaan, met andere woorden monitoring
die plaatsvindt nadat toestemming werd verleend om het GGO in de handel te brengen.
Artikel 13, lid 2, onder e), van de richtlijn schrijft voor dat de kennisgevers als onderdeel van hun kennisgeving een
monitoringplan overeenkomstig bijlage VII indienen.
De toestemming dient conform artikel 19, lid 3, onder f), de looptijd van het monitoringplan te vermelden alsmede, in
voorkomend geval, de eventuele verplichtingen van diegenen die het product verkopen of gebruiken met inbegrip van —
voor gecultiveerde GGO's — verplichtingen aangaande een passend geacht informatieniveau wat hun locatie betreft.
Aan de hand van de door de kennisgevers ingediende rapporten moet de bevoegde instantie die de oorspronkelijke
kennisgeving heeft ontvangen, de Commissie en de andere bevoegde instanties over de resultaten informeren en kan zij,
overeenkomstig artikel 20, lid 1, en, indien nodig, na overleg met de andere lidstaten, het monitoringplan na de eerste
monitoringperiode aanpassen in overeenstemming met de toestemming en binnen het in de toestemming vermelde kader
voor het monitoringplan.
Planning is van essentieel belang, ongeacht het type monitoring, en bij de ontwikkeling van de plannen moet zowel
aandacht worden besteed aan specifieke (op de kenmerken van het GGO toegesneden) monitoring als aan algemeen
toezicht. Bovendien moet monitoring van potentiële schadelijke cumulatieve langetermijneffecten als een verplicht onderdeel van het monitoringplan worden gezien.
Wanneer specifieke, op de kenmerken van het GGO afgestemde, monitoring in het monitoringplan wordt opgenomen,
moet de aandacht vooral worden gericht op de potentiële effecten van het in de handel brengen van het GGO die uit de
conclusies en aannames van de milieurisicobeoordeling naar voren komen. Maar hoewel het mogelijk is om op basis van
de risicobeoordeling en de beschikbare wetenschappelijke informatie het eventuele optreden van bepaalde effecten te
voorspellen, is het een heel stuk moeilijker om rekening te houden met mogelijke effecten of variabelen die niet te voorzien of te voorspellen vallen. Toch is het in sommige gevallen mogelijk om de monitoring- en bewakingsplannen op een
zodanige wijze te ontwerpen dat de kansen op een vroegtijdige detectie van dergelijke effecten worden gemaximaliseerd.
Daarom moet algemeen toezicht met het oog op onverwachte of onvoorziene schadelijke effecten deel uitmaken van het
ontwerp van het monitoringplan.
In dit verband moet rekening worden gehouden met de kosteneffectiviteit van specifieke monitoring enerzijds en algemeen toezicht anderzijds. Voorts moet het monitoringplan overeenstemmen met de meest recente wetenschappelijke
inzichten en praktijken.
De lidstaten kunnen zelf ook assistentie verlenen bij de monitoring in het kader van hun algemene plicht krachtens
artikel 4, lid 5, dat bepaalt dat de bevoegde instanties inspecties moeten organiseren en eventueel andere controlemaatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat aan het bepaalde in de richtlijn wordt voldaan. Conform het Verdrag
hebben de lidstaten inderdaad het recht verder reikende maatregelen te nemen inzake monitoring en inspecties, bijvoorbeeld door overheidsdiensten, met betrekking tot GGO's die als product of in producten in de handel zijn gebracht. Wel
moet duidelijk zijn dat dergelijke maatregelen niet in de plaats kunnen komen van het monitoringplan waarvoor de
kennisgevers verantwoordelijk zijn, hoewel ze er — met toestemming van alle betrokken partijen — deel van kunnen
uitmaken.
Bij de interpretatie van de monitoringgegevens moeten de vigerende milieuomstandigheden en lopende activiteiten in
aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de passende referentiesituatie. In dit verband kunnen ook de resultaten van het algemeen toezicht en milieumonitoringprogramma's in het algemeen goede diensten bewijzen. Wanneer
onverwachte veranderingen in het milieu worden waargenomen, kan een nadere risicobeoordeling worden overwogen
om uit te maken of deze veroorzaakt werden door het in de handel brengen van het GGO in kwestie, dan wel of zij het
resultaat kunnen zijn van andere factoren. In deze context moet eventueel worden overwogen of er maatregelen dienen
te worden genomen om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen.
C. OPZET VAN HET MONITORINGPLAN
Bij het ontwerpen van een monitoringplan moet een kader worden gehanteerd dat drie belangrijke componenten omvat,
namelijk:
1. monitoringstrategie,
2. monitoringmethodiek,
3. analyse, rapportage en herziening.
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1. Monitoringstrategie
In de monitoringstrategie moet in het bijzonder worden aangegeven welke mogelijke effecten door het in de handel
brengen van het GGO kunnen worden teweeggebracht, hoe intensief terzake aan monitoring moet worden gedaan en
welke ten aanzien van deze monitoring de passende benadering(en) en tijdscha(a)l(en) zijn.
In eerste instantie moet de kans op het optreden van de diverse potentiële directe en indirecte, onmiddellijk en vertraagd
optredende schadelijke effecten van het GGO worden onderzocht in het licht van het voorgenomen gebruik en het
milieu waarin het GGO terechtkomt.
Onder „directe effecten” wordt verstaan: primaire effecten op de gezondheid van de mens of op het milieu die het gevolg
zijn van het GGO zelf en niet optreden ten gevolge van een causale reeks gebeurtenissen. Wanneer het bijvoorbeeld gaat
om een landbouwgewas dat resistent werd gemaakt tegen een specifiek insect, omvatten de directe effecten factoren zoals
mortaliteit en demografische veranderingen in insectenpopulaties (zowel doelorganismen als andere) die veroorzaakt
worden door het door het GGO geproduceerde toxine.
Onder „indirecte effecten” wordt verstaan: effecten op de gezondheid van de mens of op het milieu die optreden ten
gevolge van een causale reeks gebeurtenissen. In bovengenoemd voorbeeld is bijvoorbeeld sprake van indirecte effecten
wanneer een afname van de populatiedichtheid van de doelinsecten gevolgen heeft voor de populaties van andere organismen die zich normaal met deze insecten voeden.
Indirecte effecten kunnen ontstaan door interacties waarbij een hele reeks organismen en het milieu zijn betrokken, wat
het voorspellen van mogelijke effecten bemoeilijkt. Er bestaat ook een grote kans dat indirecte effecten pas na verloop
van tijd waarneembaar worden. Met die factoren moet evenwel rekening worden gehouden in het kader van de strategie.
Onder „onmiddellijke effecten” wordt verstaan: effecten op de gezondheid van de mens of op het milieu die gedurende
de periode van introductie van het GGO worden waargenomen. Onmiddellijke effecten kunnen direct of indirect zijn.
Onder „vertraagde effecten” wordt verstaan: effecten op de gezondheid van de mens of op het milieu die niet worden
opgemerkt tijdens de periode van introductie van het GGO maar in een later stadium of na de voltooiing van de introductie als direct of indirect effect aan het licht komen. Een voorbeeld van een vertraagd effect is de geleidelijke toename
van Bt-toxineresistentie bij insecten als gevolg van continue blootstelling.
Zowel onmiddellijk als vertraagd optredende effecten kunnen direct of indirect zijn, maar de tijdschaal waarop veranderingen optreden, verschilt. Directe effecten maken een grotere kans om hetzij onmiddellijk hetzij na een korte tijd in
waarneembare effecten te resulteren. Indirecte effecten komen soms pas na langere tijd tot uiting, maar moeten in voorkomend geval toch in aanmerking worden genomen.
Het is erg moeilijk, zo niet onmogelijk, het optreden van onvoorziene of onverwachte effecten die niet in de risicobeoordeling aan de orde werden gesteld, te voorspellen. Algemeen toezicht met betrekking tot potentiële onvoorziene of
onverwachte effecten moet dan ook als een integrerend onderdeel van de monitoringstrategie worden beschouwd.

1.1. R i si cob eoor de li ng
In de monitoringstrategie moet worden aangegeven hoe men bevestiging wil verkrijgen van de bevindingen van de risicobeoordeling, rekening houdend met het gebruik dat van het GGO wordt gemaakt en de aard van het ontvangende milieu.
Daarbij moet rekening worden gehouden met de aannames en conclusies van de risicobeoordeling, steunend op een
wetenschappelijke evaluatie en de aanbevelingen van comités van deskundigen. Bovendien maakt eventueel ook het
onderzoek van vragen die voortvloeien uit de risicobeoordeling en met betrekking waartoe een zekere mate van onzekerheid bestaat, bijvoorbeeld inzake mogelijke effecten die alleen bij grootschalige introductie tot uiting zouden kunnen
komen, verplicht deel uit van de monitoringstrategie. In dit verband verdient het aanbeveling, de richtsnoeren ter aanvulling van bijlage II van Richtlijn 2001/18/EG inzake de beginselen voor de milieurisicobeoordeling te raadplegen.

1.2. A c hte r g r ondi n for ma ti e
Bij het plannen en ontwerpen van het monitoringplan moet gebruik worden gemaakt van de beschikbare achtergrondinformatie met betrekking tot het GGO in kwestie, met inbegrip van bij experimentele introducties verkregen gegevens en
informatie, wetenschappelijke publicaties en vergelijkbare gegevens die in het kader van soortgelijke introducties werden
vergaard. Bijzonder nuttig in deze context zijn met name gegevens die werden verkregen bij eerder risico-onderzoek en
monitoring met betrekking tot experimentele introducties.

1.3. B e na de r i n g
De benadering die met betrekking tot de monitoringstrategie wordt gehanteerd, dient te worden omschreven. In vele
gevallen zullen de inspanningen worden geconcentreerd op de hoofdproblemen (datgene wat men absoluut te weten
dient te komen) en op de totstandbrenging van een periodiek monitoringproces met het oog op de continue verbetering
van de kwaliteit van het programma.
De gehanteerde benadering moet het mogelijk maken om potentiële schadelijke effecten in een vroeg stadium aan het
licht te brengen. Vroegtijdige detectie van eventuele aan het GGO toe te schrijven schadelijke effecten maakt het mogelijk, sneller een eerdere beoordeling bij te stellen en maatregelen te treffen om eventuele milieueffecten te temperen.
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Bij het opzetten van monitoringplannen voor GGO's moet stapsgewijs te werk worden gegaan, rekening houdend met de
bestaande gegevens en de monitoringmethodiek. In een stapsgewijze benadering zal in vele gevallen ook rekening
moeten worden gehouden met de schaal van de introductie. De eerste stap kan gebaseerd zijn op de gegevens van
verkennend onderzoek, de volgende stappen achtereenvolgens op grootschalige veldproeven en op systematische
controles van commercieel geëxploiteerde percelen. Van de bij de monitoring van experimentele introducties van GGO's
verkregen ervaring en informatie kan derhalve vaak nuttig gebruik worden gemaakt bij het ontwerpen van het monitoringsysteem dat voor de fase na het in de handel brengen van een GGO is vereist.
Ook kunnen bestaande observatieprogramma's aan de behoeften van GGO-monitoring worden aangepast teneinde
onderlinge vergelijkbaarheid te garanderen en de kosten van de ontwikkeling van de monitoringstrategie te beperken.
Hierbij kan worden gedacht aan bestaande milieubewakingsprogramma's op het gebied van landbouw, levensmiddelen,
natuurbehoud, ecologische monitoringprogramma's voor de lange termijn, bodembewaking en veterinaire onderzoeken.
De opneming van dergelijke programma's in het monitoringplan vereist op de eerste plaats dat de kennisgever zich
verzekert van de instemming van de personen of organisaties, met inbegrip van nationale autoriteiten, die deze programma's uitvoeren.
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan specifieke (op het GGO in kwestie toegesneden) monitoring enerzijds en
algemeen toezicht anderzijds, overeenkomstig de twee in bijlage VII genoemde algemene doelstellingen; dat betekent niet
dat andere types van monitoring worden uitgesloten.
1.3.1. Specifieke monitoring
Specifieke monitoring met betrekking tot een bepaalde introductie is bedoeld om bevestiging te verkrijgen van de juistheid van wetenschappelijk verantwoorde hypothesen die in de milieurisicobeoordeling met betrekking tot mogelijke
schadelijke effecten van het GGO en het gebruik daarvan werden gemaakt.
Deze benadering dient:
— te worden toegespitst op alle mogelijke effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die in de risicobeoordeling worden genoemd, rekening houdend met bijvoorbeeld verschillende locaties, bodemtypen, klimatologische
omstandigheden, en
— een tijdsbestek te specificeren waarbinnen de resultaten moeten worden verkregen.
De eerste stap bij de ontwikkeling van een plan voor specifieke monitoring is de vaststelling van de specifieke monitoringdoelstellingen voor de introductie in kwestie. Dit houdt in dat wordt bekeken welke hypothesen met betrekking tot
de kans op en de consequenties van mogelijke schadelijke effecten van het GGO of het gebruik daarvan in de milieurisicobeoordeling werden gemaakt: deze aannames moeten door middel van specifieke monitoring worden getoetst.
Wanneer de conclusies van de risicobeoordeling echter luiden dat er geen of slechts een verwaarloosbaar risico is, is
specifieke monitoring niet altijd vereist.
Potentiële schadelijke effecten die in milieueffectbeoordeling worden genoemd, moeten alleen in het monitoringplan
worden opgenomen in de mate waarin monitoringgegevens kunnen bijdragen tot het bevestigen of verwerpen van de
ten aanzien van die effecten gehanteerde hypothesen.
Indien het voorgenomen gebruik van een GGO ook de teelt ervan omvat, dan moet eventueel ook aandacht worden
besteed aan de monitoring van mogelijke risico's die het gevolg zijn van pollenoverdracht door en uitzaaiing en persistentie van deze GGO's. Hoe groot de kans is dat deze verschijnselen zich voordoen, hangt ook af van de schaal van
het gebruik en de aard van het milieu waarin het GGO terechtkomt, met inbegrip van de nabijheid en populatieomvang
van seksueel compatibele traditionele landbouwgewassen en verwante wilde soorten.
Anderzijds kunnen de potentiële milieurisico's die worden veroorzaakt door GGO's waarvan alleen de invoer en verwerking worden toegestaan, in vele gevallen waarschijnlijk bijzonder gering worden geacht, aangezien deze GGO's niet
opzettelijk in het milieu worden geïntroduceerd en er weinig kans bestaat op verspreiding.
De mogelijke effecten op de menselijke gezondheid of het milieu van de introductie of het in de handel brengen van een
GGO worden om te beginnen bepaald door de intrinsieke eigenschappen van het GGO en de specifieke aard van de
genetische modificatie. Zo zullen de potentiële effecten van pollenoverdracht van genetisch gemodificeerde landbouwgewassen naar niet-gemodificeerde gewassen of wilde verwanten met natuurlijk fenotype in eerste instantie hoofdzakelijk
worden bepaald door het bestuivingspatroon, d.w.z. of de genetisch gemodificeerde plant aan kruis- dan wel aan zelfbestuiving doet. In deze context moet eventueel ook rekening worden gehouden met de aanwezigheid van verwante wilde
populaties.
Welke effecten achteraf optreden, hangt hoe dan ook af van de aard van de genetische modificatie. De eventuele totstandkoming van insectenresistentie tegen het Bt-toxine, bijvoorbeeld, kan alleen veroorzaakt worden door GGO's die zó zijn
gewijzigd dat zij deze specifieke gifstof produceren. Dit is niet het geval voor GGO's waarvan de enige genetische modificatie erin bestaat dat zij tolerant zijn gemaakt voor herbiciden, aangezien deze GGO's het Bt-toxinegen niet bevatten.
Evenzo is het alleen zinvol de mogelijke overdracht van antibioticaresistentie-genen en de mogelijke gevolgen daarvan te
monitoren bij GGO's waarin als onderdeel van de modificatie merkergenen zijn ingebracht die voor antibioticaresistentie
coderen.
Nadat de doelstellingen op basis van de mogelijke schadelijke effecten zijn omschreven, bestaat de volgende stap in het
selecteren van de parameters die moeten worden bepaald om de monitoringdoelstellingen te halen. Zowel de parameters
als de methoden om deze te bepalen en te beoordelen, dienen relevant en praktisch bruikbaar te zijn.
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1.3.2. Algemeen toezicht
Algemeen toezicht is hoofdzakelijk gebaseerd op routineobservatie (een kwestie van „speuren en waarnemen”) en is
bedoeld om aan het licht te brengen wanneer zich onvoorziene schadelijke effecten van het GGO of het gebruik daarvan
voor de menselijke gezondheid en het milieu voordoen die in het kader van de risicobeoordeling niet waren voorspeld.
Meestal zal het daarbij gaan om het observeren van fenotypische kenmerken, hoewel meer gedetailleerd onderzoek niet
wordt uitgesloten.
In tegenstelling tot de specifieke monitoring dient het algemeen toezicht:
— gericht te zijn op de inventarisatie en registratie van alle indirecte, vertraagde en/of cumulatieve schadelijke effecten
die bij de risicobeoordeling niet werden voorzien;
— plaats te vinden gedurende een langere periode en eventueel betrekking te hebben op een ruimer areaal.
De precieze vorm die „algemeen toezicht” aanneemt, met inbegrip van de ligging en oppervlakte van de onderzochte
gebieden en de aard van de te meten parameters, wordt grotendeels bepaald door het type onverwacht schadelijk effect
waarnaar wordt gezocht. Zo vereist het onderzoek van onverwachte schadelijke effecten op landbouwecosystemen, zoals
veranderingen in de biodiversiteit en cumulatieve milieueffecten als gevolg van meervoudige introducties en interacties,
wellicht een andere aanpak dan algemeen toezicht met betrekking tot andere effecten van genenoverdracht.
Voor algemeen toezicht kan (voorzover de doelstellingen verenigbaar zijn) gebruik worden gemaakt van bestaande
routine-bewakingsinitiatieven zoals de monitoring van landbouwgewassen en geneesmiddelen, diergeneesmiddelen en
gewasbeschermingsproducten alsmede programma's voor ecologische monitoring, milieubewaking en natuurbehoud. In
het monitoringplan kan nader worden toegelicht hoe de relevante informatie die via bestaande, door derden uitgevoerde
routine-bewakingsprogramma's wordt vergaard, door de vergunninghouder zal worden opgevraagd of hoe deze hem ter
beschikking zal worden gesteld.
Indien voor het algemeen toezicht gebruik wordt gemaakt van bestaande routine-bewakingsprogramma's, moet een
beschrijving worden gegeven van de in die programma's gevolgde methodiek en van de aanpassingen daarvan die vereist
waren om te garanderen dat het algemeen toezicht adequaat is.
1.4. R e fe r en ti e si tu a ti e
De omschrijving van de referentiesituatie voor het ontvangende milieu is een noodzakelijke voorwaarde voor het identificeren en interpreteren van de door middel van monitoring aan het licht gebrachte veranderingen. Kort gezegd, de referentiesituatie vormt de maatstaf aan de hand waarvan de eventuele effecten van het in de handel brengen van een GGO
worden getoetst. Die referentiesituatie dient dan ook te worden omschreven voordat kan worden geprobeerd dergelijke
effecten vast te stellen en te monitoren. Een mogelijk alternatief vormt de parallelle monitoring van „GGO-gebieden” en
vergelijkbare „niet-GGO-referentiegebieden”, vooral in het geval van milieus die aan snelle veranderingen onderhevig
zijn.
Betrouwbare informatie over de toestand van het ontvangende milieu, gebaseerd op adequate milieuobservatiesystemen,
kan derhalve vereist zijn alvorens monitoringprogramma's en milieubeleidmaatregelen op het getouw kunnen worden
gezet. Milieubewakingsprogramma's zijn zo opgezet dat rekening wordt gehouden met vastgestelde of hypothetische,
maar plausibele relaties binnen ecosystemen. Zij zijn dienstig bij de omschrijving van:
— de toestand van het milieu en de veranderingen daarvan;
— de oorzaken van die veranderingen en
— de verwachte toekomstige evolutie van het milieu.
Indicatoren van de toestand van het ontvangende milieu zijn bijvoorbeeld dieren, planten en micro-organismen behorend
tot verschillende taxa en ecosystemen. De relevante indicatoren kunnen worden geselecteerd op basis van de eigenschappen van het betrokken GGO en de te bewaken parameters. In dit verband is bijvoorbeeld het vermogen van andere
organismen om via seksuele voortplanting genetisch materiaal met het GGO uit te wisselen, mogelijk relevant. Voor
specifieke indicatorsoorten kan een breed spectrum van parameters en fitnessvariabelen worden bepaald, zoals populatiedichtheid, groeisnelheid, biomassa, mate van investering in de voortplanting, populatiegroei- of -afnamesnelheid en genetische diversiteit.
Voorts kan het passend zijn bij de keuze van de referentiesituatie rekening te houden met wijzigingen in de beheerspraktijken die het gevolg zijn van het gebruik van GGO's. Men denke bijvoorbeeld aan veranderingen in het pesticidengebruik
bij de teelt van landbouwgewassen die door genetische modificatie tolerant voor herbiciden en resistent tegen insecten
zijn gemaakt. Bij het plannen van monitoring met betrekking tot herbicidetolerante genetisch gemodificeerde landbouwgewassen kan het evenzo wenselijk zijn, bij de keuze van de passende referentiesituatie rekening te houden met het
herbicidengebruik dat gepaard gaat met de teelt van het traditionele (niet-gemodificeerde) gewas.
1.5. L oopti j d
Monitoring dient plaats te vinden gedurende een voldoende lange tijd om in voorkomend geval niet alleen mogelijke
onmiddellijk optredende effecten te registreren, maar ook de vertraagde effecten die in de milieurisicobeoordeling worden
genoemd. Voorts moet aandacht worden geschonken aan de relatie tussen het geraamde risiconiveau en de feitelijke duur
van de introductie. Langdurige introducties kunnen het risico op cumulatieve effecten vergroten. Anderzijds kan,
wanneer over een langere periode geen onmiddellijke effecten worden waargenomen, de klemtoon bij de monitoring
worden verlegd naar vertraagde en indirecte effecten. Ook moet worden onderzocht of het nodig is, de looptijd van het
monitoringplan tot na het verstrijken van de toestemming te verlengen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de
mogelijke persistentie van GGO's in het milieu een niet te verwaarlozen factor vormt.
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De voorgestelde looptijd van het monitoringplan moet worden medegedeeld en er moet worden aangegeven met welke
vermoedelijke frequentie de (inspectie)bezoeken zullen plaatsvinden en met welke tussenpozen het monitoringplan eventueel wordt herzien. Daarbij moet rekening worden gehouden met het meest waarschijnlijke moment waarop de diverse
potentiële effecten zich volgens de risicobeoordeling zullen voordoen. Zo moet bijvoorbeeld aandacht worden besteed
aan mogelijke schadelijke effecten van de verspreiding/uitzaaiing, voortplanting en persistentie/overleving van een GGO
in het milieu nadat het in de handel is gebracht. Dit kan een kwestie zijn van dagen of maanden in het geval van genetisch gemodificeerde micro-organismen die het kader van een bioremediatieprogramma in het milieu worden geïntroduceerd, maar een kwestie van jaren in het geval van bepaalde landbouwgewassen. De waarschijnlijkheid van de verspreiding en persistentie van de gemodificeerde sequenties zelf moet eveneens worden onderzocht in het licht van de
mogelijkheden tot kruising met soorten waarmee het betrokken GGO seksueel compatibel is.
De planning van de inspectiebezoeken wordt hoofdzakelijk afgestemd op het soort effect waarop de monitoring is
gericht. De effecten van pollenoverdracht zijn bijvoorbeeld pas zichtbaar na de bloei, hoewel het zinvol kan zijn een
locatie vóór de bloeitijd te bezoeken om na te gaan in welke mate seksueel compatibele soorten in de omgeving worden
aangetroffen. Evenzo moet de monitoring met betrekking tot „opslag” (het uitschieten van verwilderde exemplaren) in de
opeenvolgende groeiseizoenen worden afgestemd op het moment waarop de plant haar zaden verspreidt en op de persistentie en kiemkracht van de zaden in de resulterende zaadbank.
Afhankelijk van het geval kan het voorts noodzakelijk zijn, de locaties in kwestie vóór het begin van de monitoring te
bezoeken teneinde de relevante referentiesituatie te omschrijven.
Monitoringplannen en de looptijd daarvan worden niet „eens en voorgoed” vastgesteld, maar dienen in het licht van de
in de loop van het monitoringprogramma verkregen resultaten te worden herzien en bijgesteld.
1.6. Toe w i j zi ng v a n v e r a ntw oor de li j khe den
In laatste instantie is het krachtens de richtlijn de verantwoordelijkheid van de kennisgever/vergunninghouder ervoor te
zorgen dat een monitoringplan in de kennisgeving wordt opgenomen en dat dit plan in de praktijk wordt gebracht en
op correcte wijze wordt uitgevoerd.
Om te beginnen is de kennisgever er krachtens artikel 13, lid 2, onder e), van de richtlijn toe gehouden, als onderdeel
van zijn kennisgeving een monitoringplan conform bijlage VII in te dienen. De adequaatheid van het voorgestelde monitoringplan is één van de criteria aan de hand waarvan een aanvraag voor het in de handel brengen van een GGO wordt
geëvalueerd. Het plan dient uitsluitend te worden beoordeeld op basis van de vraag of het adequaat is of niet, met andere
woorden, of aan alle eisen van de richtlijn zelf wordt voldaan (en dus niet of de onderhavige richtsnoeren rigoureus
worden toegepast).
Vervolgens schrijft artikel 20, lid 1, voor dat de kennisgever er na het in de handel brengen van een GGO als product of
in een product voor zorgt dat de monitoring en rapportage terzake plaatsvinden volgens de in de toestemming vermelde
voorwaarden. Daartoe moet het monitoringplan op passende wijze ten uitvoer worden gelegd.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opeenvolgende fasen van het monitoringplan moet derhalve in de
kennisgeving duidelijk worden omschreven. Dat geldt zowel voor de specifieke monitoring als voor het algemeen
toezicht dat deel uitmaakt van het monitoringplan. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de monitoring bij de kennisgever blijft berusten, belet dit niet dat derde partijen zoals consulenten en gebruikers bij de monitoring
kunnen worden betrokken voor het uitvoeren van diverse taken waarin het monitoringplan voorziet. In het geval van
het algemeen toezicht zouden dat ook de Commissie, de lidstaten en/of de bevoegde instanties kunnen zijn. Wanneer
een contract wordt gesloten met of een beroep wordt gedaan op derden voor het uitvoeren van monitoringonderzoek,
moet hun rol worden gepreciseerd. De kennisgever/vergunninghouder is verantwoordelijk voor het verzamelen van de
gegevens en resultaten van de monitoring en voor de toezending van die informatie aan de Commissie en de bevoegde
instanties in overeenstemming met het monitoringplan, met name betreffende de eventueel gedetecteerde schadelijke
effecten.
Ook moet worden opgemerkt dat er geen enkel bezwaar tegen bestaat dat de lidstaten extra monitoring — hetzij specifieke monitoring, hetzij algemeen toezicht — uitvoeren. Dat toezicht is bedoeld om de risicomanager in staat te stellen
onverwijld passende maatregelen te nemen, als er in het kader van vroegere risicobeoordeling ongewenste of onbekende
effecten optreden. Die extra monitoring dient echter niet beschouwd te worden als een surrogaat voor het monitoringplan, waarvan de uitvoering tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de kennisgever blijft behoren. (Wel kan deze
extra monitoring — met toestemming van alle betrokken partijen — in het monitoringplan worden geïntegreerd.)
1.7. B e sta a nde sy steme n
Soms kan het mogelijk zijn bestaande monitoring- of algemeentoezichtsystemen uit te breiden tot de bewaking van
potentieel schadelijke effecten die door het in de handel brengen van GGO's worden veroorzaakt. Men denke hierbij
onder meer aan bewakingsprogramma's op het gebied van landbouw, levensmiddelenonderzoek, natuurbehoud, ecologische monitoringsystemen, milieubewakingsprogramma's en veterinaire controles.
Zo kunnen bijvoorbeeld systemen voor de monitoring van zaadproductie die in overeenstemming zijn met de OESOcertificatieregels en derhalve routine-inspecties van akkers en de omgevende terreinen omvatten, worden aangepast met
het oog op de monitoring van specifieke parameters in het veld.
Monitoring en bewaking van traditionele, in de handel verkrijgbare landbouwgewassen is in de lidstaten nu reeds een
routineaangelegenheid wanneer het erom gaat de noodzakelijke hoeveelheid meststoffen te berekenen of schadelijke
organismen, ziekten en onkruid te bestrijden. Dit soort monitoring en bewaking wordt in de loop van het groeiseizoen
op regelmatige basis uitgevoerd door vertegenwoordigers van de bedrijven die de betrokken landbouwproducten
verkopen en door de landbouwers zelf.
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Het moet dan ook mogelijk zijn, aan de verkoop van genetisch gemodificeerd zaad een soortgelijke service te verbinden,
waarbij vertegenwoordigers van het betrokken bedrijf of op contract werkende consulenten ten minste enige vorm van
algemeen toezicht uitoefenen. Aan landbouwers die genetisch gemodificeerd zaaizaad kopen, kunnen instructies inzake
toezicht, monitoring en rapportage worden verstrekt en er kunnen contractuele verplichtingen worden vastgelegd als
voorwaarde voor verkoop of gebruik.
Het behoort zeker tot de mogelijkheden dat landbouwers of landbouwconsulenten systematisch waarnemingen
verrichten met betrekking tot belangrijke onvoorziene veranderingen of effecten zoals uitzaaiing en de vestiging van
permanente populaties verwilderde planten in de omgeving van akkers, mits terzake duidelijke aanwijzingen worden
verstrekt. In die omstandigheden kan worden gesteld dat monitoring en bewaking van schadelijke effecten kunnen
worden geïntegreerd in de routineprocedures voor de bepaling van de vereiste doses middelen voor de bestrijding van
schadelijke organismen en onkruid.
2. Monitoringmethodiek
In dit hoofdstuk worden richtsnoeren gegeven betreffende het soort elementen en parameters dat eventueel in het kader
van het monitoringprogramma moet worden onderzocht en gemonitord, alsook betreffende de wijze waarop een dergelijke monitoring dient te worden georganiseerd, inclusief de te bemonsteren gebieden en de monitoringfrequentie.
2.1. Pa ra mete r s en e le me nte n w a a r op de moni tor i ng be tr ekk i n g di e nt te he bbe n
Vooreerst is het noodzakelijk de relevante parameters/elementen aan te geven die moeten worden gemonitord, met een
passende verantwoording van de gemaakte keuze. Deze zal hoofdzakelijk worden bepaald door de conclusies van de milieurisicobeoordeling. De beslissingen over welke parameters of elementen moeten worden gemonitord, worden per geval
genomen in het licht van de aard van de gemodificeerde kenmerken van het GGO in kwestie. In het bijzonder gaat het
om monitoring van de met de modificatie beoogde effecten op de doelorganismen, bijvoorbeeld monitoring van de
maïsboorderpopulaties in het geval van teelt van Bt-maïsvariëteiten.
Soms kan het echter ook noodzakelijk zijn, niet-specifieke aspecten in het monitoringplan op te nemen. Hier volgen
enkele voorbeelden (deze opsomming is niet uitputtend):
— effecten van de modificatie op niet-doelorganismen, met inbegrip van het ontstaan van resistentie bij verwante wilde
soorten of schadelijke organismen, verandering in het gastheerspectrum of de verspreidingsmogelijkheden van schadelijke organismen en virussen, ontstaan van nieuwe virussen;
— verspreiding, vestiging en persistentie in andere habitats of ecosystemen dan het doelmilieu;
— kruisbevruchting van/hybridisatie met seksueel compatibele verwante wilde soorten in de vrije natuur (voorkomen,
mechanismen en frequentie);
— onbedoelde veranderingen in de fundamentele eigenschappen van het betrokken organisme, bijvoorbeeld veranderingen in het voortplantingspatroon, het aantal nakomelingen, de groei en de levensvatbaarheid van de zaden;
— veranderingen in de biodiversiteit (bv. soortenrijkdom en soortensamenstelling).
2.2. O nder zoc hte g e bi ede n/ ste e kpr oe v e n
Het monitoringplan kan nadere bijzonderheden bevatten over de plaatsen en de totale oppervlakte waarop de monitoring
betrekking zal hebben. Monitoring kan plaatsvinden op het niveau van een hele lidstaat, een geografisch gebied, een
specifieke locatie, een perceel of enig ander passend geacht areaal.
De gebieden en/of steekproeven waarvan gebruik zal worden gemaakt voor de monitoring van mogelijke effecten van
het in de handel brengen van een GGO, moeten als zodanig worden geïdentificeerd, ook die welke dienst doen als referentie- of controlegebied/controlesteekproef. Willen er zinvolle conclusies kunnen worden getrokken, dan dienen de referentie- of controlegebieden en/of -steekproeven voldoende representatief te zijn wat betreft het milieu en de gebruiksomstandigheden. De bemonsteringsmethodiek moet voorts wetenschappelijk en statistisch verantwoord zijn. Op die
voorwaarden kunnen de verkregen gegevens belangrijke informatie opleveren over de variatie van de indicatoren en zo
de kans op het detecteren van eventuele effecten vergroten.
Wanneer een keuze wordt gemaakt van gebieden waar aan monitoring zal worden gedaan met betrekking tot, bijvoorbeeld, een genetisch gemodificeerd landbouwgewas, kunnen bij de selectie van de relevante habitats de karakteristieken
(zowel intrinsieke als gemodificeerde) van het GGO, alsook het voortplantings- en verbreidingspatroon daarvan en de
types ecosystemen waar zich effecten zouden kunnen voordoen, in aanmerking worden genomen. De voor monitoring
in aanmerking komende gebieden omvatten in een dergelijk geval niet alleen de akkers waar het gewas op commerciële
basis wordt verbouwd, maar ook de omgevende habitats.
Voorts kan het noodzakelijk zijn, de monitoring/bewaking uit te breiden tot aangrenzende of naburige, al dan niet in
cultuur gebrachte landbouwpercelen, alsmede gebieden die ook na de oogst worden bewaakt met het oog op eventuele
opslag en beschermde gebieden. Bepaalde habitattypes, bijvoorbeeld verstoorde gebieden en soortenrijke plantengemeenschappen, staan meer open voor invasie dan andere. Verstoorde gebieden met een lage vegetatie en een zeer dichte
begroeiing met kruiden en grassen zijn bijzonder geschikt voor monitoring: ten eerste is dit een wijdverbreid habitattype
dat vaak nabij intensief bebouwde landbouwgebieden wordt aangetroffen; ten tweede is dit soort plantengroei typisch
voor wegkanten, oevers van sloten en akkerranden, waar accidentele verspreiding en uitzaaiing sowieso het meest waarschijnlijk zijn.
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Monitoring met betrekking tot de mogelijkheid van overdracht van genetisch materiaal naar seksueel compatibele „biologische” en traditionele landbouwgewassen kan eveneens worden overwogen. Daartoe moet worden beoordeeld in welke
mate dergelijke gewassen op aangrenzende of naburige percelen worden verbouwd.
2.3. Insp ec ti es
In het monitoringplan moet de vermoedelijke inspectiefrequentie worden aangegeven. Een en ander kan de vorm
aannemen van een tijdschema dat het aantal geplande bezoeken aan een gebied en de timing daarvan vermeldt. In dit
verband moet, zoals in de punten 1.5 en 2.2 reeds werd vermeld, in ieder geval rekening worden gehouden met het
moment waarop mogelijke schadelijke effecten met de grootste waarschijnlijkheid waarneembaar zullen zijn, alsook met
het/de gebied(en) waar de monitoring plaatsvindt.
2.4. B e monster i ng e n a na ly se
De methodiek die vervolgens bij de monitoring van deze parameters/elementen zal worden toegepast, moet eveneens
duidelijk worden omschreven en geschetst, met inbegrip van de bemonsterings- en analysetechnieken. Waar dit passend
is, moeten standaardmethodieken, bijvoorbeeld Europese CEN-normen en OESO-methoden voor de monitoring van
organismen in het milieu, worden gevolgd; ook dienen telkens de bronnen van de methodiek te worden aangegeven. De
toegepaste monitoringmethoden moeten wetenschappelijk verantwoord zijn en bruikbaar in de experimentele omstandigheden waarin zij worden toegepast; daarom moet passende aandacht worden geschonken aan de karakteristieken van
die methoden, zoals selectiviteit, specificiteit, reproduceerbaarheid, eventuele beperkingen, detectielimieten en de beschikbaarheid van passende controles.
In het monitoringplan moet eveneens worden aangegeven hoe de methodiek zo nodig — en steeds overeenkomstig de
gekozen monitoringbenadering of -strategie — zal worden bijgesteld.
Bij de keuze van de passende bemonsterings- en beproevingsmethodiek kan ook gebruik worden gemaakt van statistische
technieken teneinde de optimale steekproefgrootte en de minimale duur van de monitoring die nodig is om de vereiste
statistische detectiewaarschijnlijkheid van een effect te garanderen, te bepalen.
2.5. V er z a me len e n c olla ti on er e n v a n de g eg ev e ns
In het monitoringplan moet zowel voor de specifieke monitoring als voor het algemeen toezicht worden aangegeven
door wie en met welke frequentie de gegevens worden vergaard en gecollationeerd. Dit kan met name van belang zijn
wanneer voor het verzamelen van de gegevens een beroep wordt gedaan op contractanten of andere derden. Teneinde
consistentie te garanderen kan het wenselijk zijn dat de kennisgever standaardprocedures, -formaten en -protocollen voor
het verzamelen en registreren van de gegevens vastlegt. Zo kan bijvoorbeeld worden voorzien in het gebruik van standaardregistratieformulieren of directe logging of registratie van gegevens via standaardspreadsheets op draagbare computers. De kennisgever dient eventueel ook nader aan te geven hoe de gegevens zullen worden gecollationeerd, en in het
bijzonder op welke wijze de informatie hem door derde partijen zoals consulenten of gebruikers zal worden toegeleverd.
Ook de termijnen en intervallen voor gedetailleerde verslaglegging van de resultaten van de monitoring moeten worden
aangegeven.
3. Analyse, rapportage, herziening
In het monitoringplan moet worden aangegeven hoe vaak de gegevens zullen worden geëvalueerd en aan een allesomvattende analyse zullen worden onderworpen.
3.1. E v a lu a ti e
De evaluatie van de gegevens dient, waar passend, een statistische analyse inclusief een passende kwantificering van de
standaardfouten te omvatten, zodat toekomstige beslissingen stevig kunnen worden onderbouwd. Die beslissingen
hebben onder meer betrekking op de vraag of de uitgangspunten en conclusies van de risicobeoordeling correct zijn. In
dit verband is een juiste keuze van de referentiesituatie en/of controles met betrekking tot de situatie van het ontvangende milieu vanzelfsprekend van wezenlijk belang voor een juiste beoordeling. Door middel van een statistische analyse
kan ook worden gecontroleerd of de methodiek, met inbegrip van bemonstering en beproeving, adequaat is.
De evaluatie van de resultaten van monitoring en veldonderzoeken kan aan het licht brengen of de monitoring van extra
parameters in het kader van het programma noodzakelijk is. Ook moet in voorkomend geval worden onderzocht of
bepaalde voorlopige bevindingen een passende respons vereisen, met name als er aanwijzingen bestaan voor mogelijke
negatieve effecten op kwetsbare habitats of groepen organismen.
Het kan noodzakelijk zijn de via monitoring verkregen gegevens te duiden in het licht van de vigerende milieuomstandigheden en bestaande activiteiten. Wanneer veranderingen in het milieu worden waargenomen, kan nader onderzoek
vereist zijn om vast te stellen of deze toe te schrijven zijn aan het GGO of het gebruik daarvan, dan wel of die veranderingen het resultaat kunnen zijn van andere milieufactoren dan het in de handel brengen van het GGO. Eventueel kan
het noodzakelijk zijn, de referentiesituatie waarmee de nieuwe situatie wordt vergeleken, opnieuw te bezien.
Het monitoringplan moet op een zodanige wijze worden opgezet dat de resultaten van zowel de specifieke monitoring
als het algemeen toezicht alsook aanvullend onderzoek bruikbaar zijn in het besluitvormingsproces ten aanzien van de
hernieuwing van de toestemming voor het in de handel brengen van het product.
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3.2. R a p por t a g e
Nadat een GGO in de handel is gebracht, is de kennisgever er krachtens artikel 20, lid 1, van de richtlijn wettelijk toe
verplicht, ervoor te zorgen dat monitoring en rapportage plaatsvinden volgens de in de toestemming vermelde voorwaarden. De rapporten met betrekking tot deze monitoring moeten bij de Commissie en de bevoegde instanties van de
lidstaten worden ingediend, al is daarvoor geen indieningstermijn vastgesteld. Conform het bepaalde in artikel 20, lid 4,
van de richtlijn moet deze informatie ook openbaar worden gemaakt. Met het oog op een en ander dienen de kennisgevers nadere bijzonderheden met betrekking tot de rapportage in het monitoringplan op te nemen.
Bovendien moet in het monitoringplan worden aangegeven hoe relevante informatie die via de diverse standaard- of
routine-bewakingsactiviteiten werd vergaard, aan de vergunninghouder en de bevoegde instanties zal worden medegedeeld.
De kennisgever/vergunninghouder moet zorgen voor transparantie met betrekking tot de resultaten en maatregelen van
het monitoringprogramma, en in het monitoringplan dient te worden aangeven hoe de vergaarde informatie zal worden
gerapporteerd en bekendgemaakt. Dit kan bijvoorbeeld geschieden via:
— informatiebrochures bestemd voor gebruikers en andere belanghebbenden;
— workshops waarop belanghebbenden worden geïnformeerd en informatie wordt uitgewisseld;
— in het bedrijfsarchief bewaarde documenten;
— bekendmaking op de website van het bedrijf;
— bekendmaking in commerciële en wetenschappelijke publicaties.
De bepalingen van artikel 20 van de richtlijn betreffen ook de rapportage. Conform artikel 20, lid 2, dient de kennisgever, indien hij van gebruikers of uit andere bronnen nieuwe informatie over risico's verkrijgt, onmiddellijk de nodige
maatregelen te treffen om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen en dient hij de bevoegde instantie
daarvan in kennis te stellen.
Voorts dient de kennisgever de in de kennisgeving vermelde informatie en voorwaarden te herzien.
3.3. H er z i e ni ng e n a a npa ssi ng
Een monitoringplan is geen onveranderlijk gegeven. Het is van essentieel belang dat dit plan en de daarmee samenhangende methodiek periodiek opnieuw worden bezien en zo nodig worden geactualiseerd of aangepast.
Artikel 20, lid 1, van de richtlijn biedt de bevoegde instantie die de oorspronkelijke kennisgeving heeft ontvangen, de
mogelijkheid om op basis van de door de kennisgever ingediende rapporten en in overeenstemming met de toestemming
en binnen het in de toestemming vermelde kader voor het monitoringplan, dat monitoringplan na de eerste monitoringperiode aan te passen. De uitvoering van het aldus herziene monitoringplan blijft evenwel tot de verantwoordelijkheid
van de kennisgever behoren.
Wanneer een monitoringplan opnieuw wordt bezien, dienen de doeltreffendheid en efficiëntie van de procedures voor
metingen en gegevensvergaring, met inbegrip van bemonstering en analyse, te worden onderzocht. Daarbij moet ook
worden nagegaan of de monitoringmaatregelen wel goed zijn afgestemd op het doel van de beoordeling en op eventuele
vragen die door de risicobeoordeling aan de orde worden gesteld.
Bijvoorbeeld kan, indien gebruik wordt gemaakt van specifieke voorspellende modellen, een validering daarvan worden
ondernomen op basis van de verzamelde gegevens en de verdere analyse daarvan. Insgelijks moeten in voorkomend geval
nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen op het stuk van bemonsterings- en analysetechnieken in de methodiek worden
geïntegreerd.
Indien in het licht van deze evaluatie een bijstelling van de methoden, de monitoringdoelstellingen en het monitoringprogramma noodzakelijk blijkt, moeten de passende aanpassingen en verbeteringen worden aangebracht.
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BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 3 oktober 2002
tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van
het model voor de samenvatting van het informatiedossier voor kennisgevingen inzake het op de
markt brengen van genetisch gemodificeerde organismen als of in producten
(2002/812/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie
van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot
intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (1), en met
name op artikel 13, lid 2, onder h),

als uitgangspunt
kunnen dienen.
(4)

voor

een

milieurisicobeoordeling

Het overeenkomstig artikel 30, lid 2, van genoemde
richtlijn ingestelde comité is op 12 juni 2002 geraadpleegd en heeft geen advies over het voorstel voor een
besluit van de Commissie uitgebracht,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:

Artikel 1

(1)

Uit hoofde van deel C van Richtlijn 2001/18/EG dient
aan de bevoegde nationale instantie vooraf kennis te
worden gegeven van het voornemen een genetisch
gemodificeerd organisme (GGO) of een combinatie van
dergelijke organismen op de markt te brengen.

Bij het opstellen van de samenvatting van het overeenkomstig
artikel 13, lid 2, onder h), van Richtlijn 2001/18/EG aan de
bevoegde nationale instantie voor te leggen dossier, maakt de
kennisgever gebruik van het model dat in de bijlage van deze
beschikking is opgenomen.

(2)

De kennisgeving omvat, onder meer, een samenvatting
van het dossier in kwestie, welke de bevoegde instantie
aan de andere bevoegde instanties en de Commissie moet
doen toekomen, en welke door de Commissie onverwijld
openbaar moet worden gemaakt. Deze samenvatting
moet volgens een bepaald model worden opgemaakt.

Artikel 2

(3)

Dit model moet beantwoorden aan de noodzaak een zo
volledig mogelijke uitwisseling van relevante informatie
mogelijk te maken en moet in een gestandaardiseerde en
gemakkelijk te begrijpen vorm worden gepresenteerd,
wat niet wegneemt dat de aldus verstrekte gegevens niet

(1) PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 3 oktober 2002.
Voor de Raad
De voorzitter
F. HANSEN
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BIJLAGE
MODEL VOOR DE SAMENVATTING VAN HET INFORMATIEDOSSIER VOOR KENNISGEVINGEN INZAKE
HET OP DE MARKT BRENGEN VAN EEN GENETISCH GEMODIFICEERD ORGANISME OF EEN COMBINATIE
VAN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN ALS OF IN PRODUCTEN
INLEIDING
Onderstaand model moet worden gebruikt voor de aan de bevoegde nationale instantie voor te leggen samenvatting van
het bij een kennisgeving gaande dossier, wanneer een GGO of een combinatie van GGO's als of in producten op de
markt moet worden gebracht.
Dit document zal, na voltooiing, een samenvatting geven van de informatie die is ingevuld onder de overeenkomstige
punten van het volledige dossier. Een risicobeoordeling, als bedoeld in Richtlijn 2001/18/EG, kan niet uitsluitend op
basis van dit document worden uitgevoerd.
De na iedere vraag geboden ruimte is niet maatgevend voor de uitvoerigheid waarmee de vragen in het modelformulier
moeten worden beantwoord.
Het model voor de samenvatting van het informatiedossier omvat twee delen: deel 1 en deel 2.
Deel 1 betreft producten die uit andere genetisch gemodificeerde organismen dan hogere planten bestaan of deze
bevatten en is als volgt gestructureerd:
A Algemene informatie
B Karakterisering van de GGO's in het product
C Voorspeld gedrag van het product
D Informatie over eerdere introducties
E Informatie over het bewakingsplan
Deel 2 betreft producten die uit genetisch gemodificeerde hogere planten (GGHP's) bestaan of deze bevatten. Met de term
„hogere planten” worden planten aangeduid die behoren tot de taxonomische groep Gymnospermae en Angiospermae.
Deel 2 is als volgt gestructureerd:
A Algemene informatie
B Karakterisering van de GGHP's in het product
C Informatie over eerdere introducties
D Informatie over het bewakingsplan
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BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 3 oktober 2002
tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van
het model voor de samenvatting van het informatiedossier voor kennisgevingen inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu voor andere doeleinden
dan het op de markt brengen ervan
(2002/813/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie
van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot
intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (1), en met
name op artikel 11, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Uit hoofde van deel B van Richtlijn 2001/18/EG dient
aan de bevoegde nationale instantie vooraf kennis te
worden gegeven van het voornemen een genetisch
gemodificeerd organisme (GGO) of een combinatie van
dergelijke organismen te introduceren voor andere doeleinden dan het op de markt brengen ervan.

(2)

Binnen het bestek van Richtlijn 2001/18/EG voor de
uitwisseling van informatie tussen de bevoegde instanties
en de Commissie dient de bevoegde instantie dan, in
overeenstemming met een bepaald model, een samenvatting te doen toekomen aan de Commissie, die op haar
beurt afschriften hiervan aan de andere lidstaten doet
geworden.

(3)

Dit model moet beantwoorden aan de noodzaak een zo
volledig mogelijke uitwisseling van relevante informatie
mogelijk te maken en moet in een gestandaardiseerde en
gemakkelijk begrijpbare vorm worden gepresenteerd,
onverlet het feit dat de aldus verstrekte gegevens niet als

(1) PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.

uitgangspunt voor een milieurisicobeoordeling kunnen
dienen.
(4)

Het overeenkomstig artikel 30, lid 2, van genoemde
richtlijn ingestelde comité is op 12 juni 2002 geraadpleegd en heeft geen advies over het voorstel voor een
besluit van de Commissie uitgebracht,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor het samenvatten, met het oog op verzending aan de
Commissie, van overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/
18/EG ontvangen kennisgevingen, maken de door de lidstaten
op grond van die richtlijn aangewezen bevoegde instanties
gebruik van het model dat in de bijlage van deze beschikking is
opgenomen.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 3 oktober 2002.
Voor de Raad
De voorzitter
F. HANSEN
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BIJLAGE
MODEL VOOR DE SAMENVATTING VAN HET INFORMATIEDOSSIER VOOR KENNISGEVINGEN INZAKE
DE DOELBEWUSTE INTRODUCTIE VAN EEN GGO OF EEN COMBINATIE VAN GGO's IN HET MILIEU
VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN HET OP DE MARKT BRENGEN ERVAN
INLEIDING
Het model voor de samenvatting van het informatiedossier voor de kennisgeving bij doelbewuste introductie van een
GGO of een combinatie van GGO's is vastgesteld met het oog op en in overeenstemming met de procedures bedoeld in
artikel 11 van Richtlijn 2001/18/EG.
Dit model is er natuurlijk niet op berekend om alle informatie te bevatten die vereist is voor het maken van een milieurisicobeoordeling.
De na iedere vraag geboden ruimte is niet maatgevend voor de uitvoerigheid waarmee de vragen in het modelformulier
moeten worden beantwoord.
Het model voor de samenvatting van de kennisgevingsinformatie omvat twee delen: deel 1 en deel 2.
Deel 1 betreft producten die uit andere genetisch gemodificeerde organismen dan hogere planten bestaan of deze
bevatten. Deel 1 is als volgt gestructureerd:
A Algemene informatie
B Informatie over de recipiënte of ouderorganismen waarvan het GGO is afgeleid
C Informatie met betrekking tot de genetische modificatie
D Gegevens over het organisme waarvan de ingebrachte sequentie is afgeleid (donororganisme)
E Informatie over het GGO
F Informatie over de introductie
G Wisselwerkingen tussen het GGO en het milieu, en het potentiële milieueffect
H Informatie over bewaking
I

Informatie over de behandeling van het terrein na de introductie en van het afval

J

Informatie over noodplannen.

De in deel 1 ingevulde gegevens zouden echter (in beknopte vorm) een adequate afspiegeling moeten zijn van de informatie die in overeenstemming met de artikelen 6 en 7 van Richtlijn 2001/18/EG onder de in de inleiding van bijlage III
A aangegeven voorwaarden aan de bevoegde instantie is verstrekt.
Deel 2 betreft producten die uit genetisch gemodificeerde hogere planten bestaan of deze bevatten. Met de term „hogere
planten” worden planten aangeduid die behoren tot de taxonomische groep Gymnospermae en Angiospermae. Deel 2 is
als volgt gestructureerd:
A Algemene informatie
B Informatie over genetisch gemodificeerde planten (GGP's)
C Informatie over de experimentele introductie
D Beknopte beschrijving van het potentiële milieueffect van de introductie van GGP's
E Beknopte beschrijving van i.v.m. risicobeheersing door de kennisgever getroffen maatregelen
F Beknopte beschrijving van geplande terreinteststudies ter verkrijging van nieuwe gegevens inzake de uit de introductie
voortvloeiende gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid.
De in deel 2 ingevulde gegevens zouden echter (in beknopte vorm) een adequate afspiegeling moeten zijn van de informatie die in overeenstemming met de artikelen 6 en 7 van Richtlijn 2001/18/EG onder de in de inleiding van bijlage III
B aangegeven voorwaarden aan de bevoegde instantie is verstrekt.
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BESLUIT Nr. 2/2002 VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-ROEMENIË
van 14 mei 2002
tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Roemenië aan het Fiscalis-programma
van de Gemeenschap
(2002/814/EG)
DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds (1),
Gelet op het Aanvullend Protocol bij de Europaovereenkomst
betreffende Roemeniës deelname aan communautaire programma's, en met name op de artikelen 1 en 2 (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Roemenië kan overeenkomstig artikel 1 van het aanvullend protocol deelnemen aan communautaire kaderprogramma's, specifieke programma's, projecten en andere
activiteiten op een groot aantal uiteenlopende terreinen.
Artikel 1 bepaalt eveneens dat aan de bestaande terreinen
van communautaire activiteiten andere kunnen worden
toegevoegd.
De Associatieraad besluit overeenkomstig artikel 2 van
bedoeld aanvullend protocol over de voorwaarden voor
de deelname van Roemenië aan de in artikel 1 genoemde
activiteiten,

(1) PB L 357 van 31.12.1994, blz. 2.
(2) PB L 317 van 30.12.1995, blz. 40.

BESLUIT:

Artikel 1
Roemenië neemt deel aan het Fiscalis-programma van de
Gemeenschap (hierna „het programma”) overeenkomstig de
voorwaarden uiteengezet in bijlagen I en II, die een integrerend
deel van dit besluit uitmaken.
Artikel 2
Dit besluit geldt voor de resterende looptijd van het
programma. Mocht de Gemeenschap evenwel besluiten tot
verlenging van deze duur zonder het programma substantieel te
wijzigen dan zou dit besluit eveneens automatisch voor
dezelfde duur worden verlengd, indien geen partij het opzegt.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn aanneming
door de Associatieraad.

Gedaan te Brussel, 14 mei 2002.
Voor de Associatieraad
De voorzitter
M. GEOANA
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BIJLAGE I
VOORWAARDEN VOOR DE DEELNAME VAN ROEMENIË AAN HET FISCALIS-PROGRAMMA
1. Zoals vermeld in artikel 7 van Beschikking nr. 888/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 maart
1998 houdende vaststelling van een actieprogramma ter verbetering van de stelsels van indirecte belastingen van de
interne markt (Fiscalis-programma) (1) (hierna „het programma”) vindt de deelname van Roemenië aan het programma
plaats in overeenstemming met de voorwaarden vastgesteld in de Europaovereenkomst en het aanvullend protocol,
zulks voorzover het Gemeenschapsrecht inzake indirecte belastingen dit toestaat. De deelname van Roemenië aan de
programma-activiteiten vindt bijgevolg onder de volgende voorwaarden plaats:
— de activiteiten vastgesteld in artikel 4 (communicatie- en informatie-uitwisselingssystemen, handboeken en gidsen)
zullen worden toegestaan, voorzover de bepalingen inzake indirecte belastingen dit mogelijk maken;
— de activiteiten vastgesteld in artikel 5, lid 1 (uitwisselingen van ambtenaren) en lid 2 (studiebijeenkomsten), en in
artikel 6 (gemeenschappelijk opleidingsinitiatief) zullen worden toegestaan op de in deze artikelen vastgestelde
voorwaarden;
— de activiteiten vastgesteld in artikel 5, lid 3 (multilaterale controles), zijn niet toegestaan, aangezien het wettelijk
kader van de Gemeenschap voor samenwerking op dit gebied overeenkomstig Richtlijn 77/799/EEG (2) en Verordening (EEG) nr. 218/1992 (3) slechts geldt voor de lidstaten van de Europese Unie.
2. De voorwaarden voor de indiening, evaluatie en selectie van aanvragen voor studiebijeenkomsten en uitwisselingen
voor ambtenaren uit Roemenië zijn dezelfde als die welke voor ambtenaren van de 15 nationale overheidsapparaten
van de lidstaten van de Europese Unie gelden.
3. In bijlage II wordt de financiële bijdrage aan de algemene begroting van de Europese Unie vastgesteld die Roemenië
aan het begin van elk begrotingsjaar zal moeten betalen om de kosten voortvloeiende uit zijn deelname aan het van
2001 tot 2002 lopende programma te dekken. Het Associatiecomité heeft het recht om deze bijdrage, zo nodig, aan
te passen in overeenstemming met de in artikel 110, lid 2, van de Europaovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Roemenië, anderzijds, vastgestelde beginselen.
4. Vertegenwoordigers van Roemenië zullen als waarnemers en voor de punten die hen aangaan, deelnemen in het
Permanent Comité inzake administratieve samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen, zoals opgenomen
in artikel 11, lid 1, van Beschikking nr. 888/98/EG. De vertegenwoordigers van Roemenië zullen wat betreft de
overige punten niet aan dit comité deelnemen, noch wanneer er wordt gestemd.
5. De lidstaten van de Europese Unie en Roemenië zullen in het kader van de bestaande bepalingen alles doen wat
binnen hun bereik ligt ter vergemakkelijking van het vrije verkeer en het verblijf van alle voor het programma in
aanmerking komende personen die zich met het oog op deelname aan onder de beschikking vallende activiteiten
tussen Roemenië en de lidstaten van de Europese Unie verplaatsen.
6. Onverminderd de verantwoordelijkheden van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Rekenkamer
van de Europese Gemeenschappen voor de controle op en evaluatie van het programma overeenkomstig Beschikking
nr. 888/98/EG zal de deelname van Roemenië aan het programma voortdurend op basis van partnerschap tussen
Roemenië en de Commissie worden gecontroleerd. Roemenië zal aan de Commissie de nodige verslagen overleggen
en deelnemen aan andere specifieke activiteiten door de Commissie in die context vastgesteld.
7. De taal die wordt gebruikt bij de aanvraagprocedure, contracten, in te dienen verslagen en andere administratieve
regelingen voor het programma is een van de officiële talen van de Europese Gemeenschap.
8. De Gemeenschap en Roemenië kunnen de activiteiten in het kader van dit besluit op elk moment beëindigen door
twaalf maanden van tevoren schriftelijk op te zeggen. Activiteiten die ten tijde van de beëindiging nog lopende zijn,
worden tot hun beëindiging voortgezet onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden.

(1) PB L 126 van 28.4.1998, blz. 1.
(2) PB L 336 van 27.12.1977, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van 1994.
(3) PB L 24 van 1.2.1992, blz. 1.
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BIJLAGE II
FINANCIËLE BIJDRAGE VAN ROEMENIË AAN HET FISCALIS-PROGRAMMA
1. De financiële bijdrage van Roemenië zal worden toegevoegd aan het jaarlijks ter beschikking staand bedrag op de
algemene begroting van de Europese Unie voor vastleggingskredieten om te voldoen aan de financiële verplichtingen
van de Commissie voortvloeiende uit de werkzaamheden verband houdende met de tenuitvoerlegging, het beheer en
de exploitatie van het programma.
2. De financiële bijdrage werd berekend op basis van een gemiddelde dagvergoeding van 146 EUR en een gemiddelde
reisvergoeding van 695 EUR, zijnde de kosten voor deelname aan studiebijeenkomsten en uitwisselingen. Voor de
berekening van de financiële bijdrage wordt ervan uitgegaan dat Roemenië gemiddeld per jaar aan 15 studiebijeenkomsten en 25 uitwisselingen zal deelnemen. De financiële bijdrage kan aan het begin van elk jaar worden aangepast
om rekening te houden met het werkelijke aantal activiteiten waaraan Roemenië gedurende dat jaar voornemens is
deel te nemen. De aanpassing vindt plaats via het voorgeschreven verzoek om middelen, als bedoeld in punt 6, dat
Roemenië van de Commissie zal ontvangen.
3. De bijdrage van Roemenië zal 109 638 EUR bedragen voor elk jaar van deelname, tenzij in het kader van de in punt
2 vermelde voorwaarden anders wordt bepaald. Hiervan zal een bedrag van 7 173 EUR bestemd zijn voor de extra
kosten van administratieve aard in verband met het beheer van het programma door de Commissie als gevolg van de
deelname van Roemenië.
4. Roemenië zal de in punt 3 vermelde jaarlijkse extra kosten van administratieve aard via zijn nationale begroting
bekostigen.
5. Roemenië zal in verband met zijn deelname voor 2001 50 % en voor 2002 60 % van de resterende jaarlijkse kosten
via zijn nationale begroting bekostigen.
Met inachtneming van de Phare-programmeringsprocedures zullen — afhankelijk van de beschikbaarheid van de
respectieve begrotingskredieten — voor 2001 de resterende 50 % en voor 2002 40 % worden bekostigd van
Roemeniës jaarlijkse Phare-toewijzingen. De aangevraagde Phare-landen zullen via een afzonderlijk financieringsmemorandum aan Roemenië worden overgemaakt. Tezamen met het van de Roemeense nationale begroting afkomstige
deel, zullen deze fondsen de nationale bijdrage van Roemenië vormen waaruit in antwoord op jaarlijkse verzoeken
om middelen van de Commissie betalingen zullen worden gedaan.
6. Het Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie (1)
zal van toepassing zijn, met name op het beheer van de bijdrage van Roemenië.
Bij de inwerkingtreding van dit besluit zal de Commissie Roemenië één of meer verzoeken om middelen toezenden
overeenstemmende met de in het besluit vastgestelde bijdrage van het land aan de kosten voor de activiteiten van het
lopende jaar. Deze bijdrage zal in euro luiden en worden gestort op een bankrekening in euro van de Commissie.
Roemenië zal zijn bijdrage overeenkomstig de verzoeken om middelen betalen:
— wat het via zijn nationale begroting gefinancierde gedeelte betreft, op zijn laatst drie maanden nadat het verzoek
om middelen is verzonden;
— wat het via Phare gefinancierde gedeelte betreft, op zijn laatst binnen 30 dagen nadat de Phare-middelen aan het
land zijn toegezonden.
In het geval van vertragingen bij de betaling van de bijdrage moet Roemenië vanaf de vervaldag rente betalen over
het uitstaande bedrag. Het rentepercentage komt overeen met het door de Europese Centrale Bank op de vervaldag
voor haar eurotransacties toegepaste percentage, verhoogd met 1,5 procentpunten.
7. De dagvergoedingen gelden voor alle deelnemers aan het programma en worden door de Commissie per land vastgesteld. Roemenië zal aan het begin van elk jaar een eerste begrotingsvoorschot van de Commissie ontvangen. Een
tweede voorschot kan halverwege het jaar worden betaald afhankelijk van de werkelijke deelname van Roemenië aan
de programma-activiteiten en de verwachte deelname voor de rest van het jaar. Het Roemeense betrokken departement van het programma zal deze voorschotten gebruiken om de reisbiljetten en dagvergoedingen voor de
Roemeense deelnemers te bekostigen.
8. Door vertegenwoordigers en deskundigen uit Roemenië gemaakte reis- en verblijfkosten voor deelname als waarnemers aan de werkzaamheden van het in bijlage I, punt 4, bedoelde comité worden door de Commisie vergoed op
dezelfde basis als die welke geldt voor de lidstaten van de Europese Unie.

(1) PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 762/2001 (PB L 111 van 20.4.2001, blz.
1).
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BESLUIT Nr. 1/2002 VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-LITOUWEN
van 18 juni 2002
tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Litouwen aan programma's van de Gemeenschap
(2002/815/EG)
DE ASSOCIATIERAAD,

Artikel 4

Gelet op de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds (1), inzonderheid op artikel 110,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 110 van de Europaovereenkomst
en bijlage XX daarbij, kan Litouwen deelnemen aan
communautaire kaderprogramma's, specifieke programma's, projecten en andere activiteiten op een groot aantal
gebieden; dit artikel voorziet tevens in de mogelijkheid
hieraan andere communautaire gebieden toe te voegen.

(2)

Overeenkomstig genoemd artikel 110 dient over de
voorwaarden voor de deelname van Litouwen aan deze
activiteiten te worden besloten door de Associatieraad.

(3)

De specifieke deelnemingsvoorwaarden voor elk communautair programma, met inbegrip van de financiële
implicaties, dienen te worden vastgesteld door de
Commissie van de Europese Gemeenschappen en de
bevoegde autoriteiten van Litouwen,

Voor projecten en initiatieven die worden ingediend door de
deelnemers van Litouwen, worden met betrekking tot de
betrokken programma's, voorzover mogelijk, dezelfde voorwaarden, regels en procedures toegepast als voor de lidstaten.
Artikel 5
De specifieke bepalingen en voorwaarden, met inbegrip van de
financiële bijdrage, die van toepassing zijn op de deelname van
Litouwen aan elk afzonderlijk programma, worden door de
Commissie en de bevoegde autoriteiten van Litouwen vastgesteld. Indien Litouwen overeenkomstig Verordening (EEG) nr.
3906/89 van de Raad van 18 december 1989 betreffende
economische hulp ten gunste van bepaalde landen in Middenen Oost-Europa (2) een aanvraag indient voor externe bijstand
van de Gemeenschap, kunnen bovengenoemde bepalingen en
voorwaarden worden vastgesteld op basis van een financieel
memorandum.
Artikel 6
Dit besluit is van toepassing voor onbepaalde tijd.
Het kan door één van de partijen schriftelijk worden opgezegd
met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

BESLUIT:

Artikel 1

Artikel 7

Litouwen kan deelnemen aan alle communautaire programma's
die zijn opengesteld voor de kandidaat-lidstaten in Midden- en
Oost-Europa, overeenkomstig de bepalingen tot aanneming van
deze programma's.

Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit en
daarna om de drie jaar kan de Associatieraad de uitvoering van
dit besluit opnieuw bezien op basis van de feitelijke deelname
van Litouwen aan één of meer programma's van de Gemeenschap.

Artikel 2
Litouwen draagt financieel bij aan de algemene begroting van
de Europese Unie, naar gelang van de specifieke programma's
waaraan het deelneemt.
Artikel 3
Vertegenwoordigers van Litouwen kunnen, in de hoedanigheid
van waarnemer en voorzover de agendapunten Litouwen
betreffen, deelnemen aan de beheercomités die verantwoordelijk
zijn voor de programma's waaraan Litouwen financieel een
bijdrage levert.

(1) PB L 51 van 20.2.1998, blz. 3.

Artikel 8
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
volgende op de datum van goedkeuring door de Associatieraad.

Gedaan te Brussel, 18 juni 2002.
Voor de Associatieraad
De voorzitter
J. PIQUÉ I CAMPS

(2) PB L 375 van 23.12.1989, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2666/2000 (PB L 306 van 7.12.2000, blz.
1).
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 14 oktober 2002
tot wijziging van Beschikking 1999/187/EG betreffende de goedkeuring van de rekeningen die de
lidstaten voor het begrotingsjaar 1995 hebben ingediend in verband met de door het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3771)
(Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

(2002/816/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21
april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1287/95 (2), en met name op artikel 5, lid 2,
Na raadpleging van het Comité van het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw,

(2)

3

Bij Beschikking 2002/524/EG ( ) heeft de Commissie de
Helleense Republiek voor de begrotingsjaren 1996 tot en
met 1999 een financiële correctie opgelegd wegens
tekortkomingen in het controlesysteem in de sector
akkerbouwgewassen. Aangezien deze tekortkomingen
voordien ook reeds bestonden, dient voor het begrotingsjaar 1995 een analoge financiële correctie te worden
opgelegd. Hiertoe dient Beschikking 1999/187/EG van
de Commissie van 3 februari 1999 betreffende de goedkeuring van de rekeningen die de lidstaten voor het
begrotingsjaar 1995 hebben ingediend in verband met
de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor
de Landbouw, afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven,
laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2000/448/EG, te
worden gewijzigd.
Met deze beschikking wordt niet vooruitgelopen op de
financiële gevolgen die eventueel bij een toekomstige
goedkeuring van rekeningen zullen worden bepaald ten
aanzien van steunmaatregelen van de staten of inbreuken
waarvoor een op grond van artikel 88 of 226 van het
Verdrag ingeleide procedure nu loopt of na 15 mei 2000
is beëindigd.

(1) PB L 94 van 28.4.1970, blz. 13.
(2) PB L 125 van 8.6.1995, blz. 1.
(3) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 77.

Met deze beschikking wordt niet vooruitgelopen op de
financiële gevolgen die de Commissie eventueel bij een
toekomstige goedkeuring van rekeningen zal trekken uit
onderzoek dat op de datum van deze beschikking loopt,
uit onregelmatigheden als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 729/70 of uit arresten van het Hof van
Justitie in op 15 mei 2002 hangende zaken betreffende
aangelegenheden die onder deze beschikking vallen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(3)

Het deel van de bijlage bij Beschikking 1999/187/EG dat
betrekking heeft op de Helleense Republiek wordt vervangen
door de bijlage bij de onderhavige beschikking.
Artikel 2
Het uit punt 3 van de bijlage voortvloeiende en op grond van
deze beschikking te vereffenen aanvullende bedrag van
– 1 827 922 367 GRD moet worden geboekt bij de in artikel
4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 296/96 van de Commissie (4)
bedoelde uitgaven van de maand augustus 2002.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek.

Gedaan te Brussel, 14 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(4) PB L 39 van 17.2.1996, blz. 5.
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BIJLAGE
GRIEKENLAND
Uitgaven uit hoofde van het EOGFL, afdeling Garantie
Begrotingsjaar: 1995

GRD

1. Erkende uitgaven
a) Uitgaven door de lidstaat uit hoofde van de huidige goedkeuring gedeclareerd

760 186 802 122

b) Uitgaven uit hoofde van het vorige jaar gedeclareerd, maar niet voor de
betreffende goedkeuring in aanmerking genomen

14 056 031 234

c) Uitgaven gedeclareerd, maar niet in het kader van deze goedkeuring in aanmerking genomen

0

d) Gedeclareerde uitgaven, die reeds voorwerp van een goedkeuring zĳn

0

e) Voor deze goedkeuring
(a + b + c + d)

van

de

rekeningen

gedeclareerde

uitgaven
774 242 833 356

f) Niet erkende uitgaven

– 26 082 443 724

g) Totaal der erkende uitgaven (e + f)

748 160 389 632

2. Geboekte uitgaven
a) Uitgaven die uit hoofde van het begrotingsjaar zĳn geboekt

758 830 725 324

b) Uitgaven uit hoofde van het vorige begrotingsjaar geboekt, maar niet in het
kader van die goedkeuring in aanmerking genomen

14 056 031 234

c) Uitgaven uit hoofde van dit begrotingsjaar geboekt, maar niet in het kader van
deze goedkeuring in aanmerking genomen

0

d) Uitgaven geboekt ten laste van het huidige boekjaar, die reeds voorwerp van
een goedkeuring zĳn

0

e) Uitgaven geboekt uit hoofde van een later begrotingsjaar

0

f) Totaal van de geboekte uitgaven waarop deze goedkeuring betrekking heeft
(a + b + c + d + e)

772 886 756 558

3. Uitgaven ten laste van of verschuldigd aan de lidstaat ten gevolge van de
goedkeuring der rekeningen (2f – 1g)

24 726 366 926

