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VERORDENING (EG) Nr. 1939/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 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 1 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 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 31 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
624
999
052
999
052
999
052
388
528
600
999
052
400
508
999
052
388
400
404
512
720
800
804
999
052
720
999

52,0
30,1
55,0
101,8
59,7
103,8
103,8
86,2
86,2
41,5
55,3
53,3
73,3
55,8
121,3
298,4
264,6
228,1
71,0
78,5
76,8
93,1
86,4
55,0
179,0
29,0
83,6
63,2
50,8
57,0

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”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1940/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 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
PB L
PB L
PB L

178 van 30.6.2001, blz. 1.
104 van 20.4.2002, blz. 26.
141 van 24.6.1995, blz. 12.
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 1 november 2002.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 31 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)

11,70

—

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. 1941/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 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 1 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 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.

L 299/6

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

1.11.2002

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 31 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

40,61
40,61
40,61
40,61

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

0,4415
44,15
44,15
44,15
0,4415

(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. 1942/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de
dertiende 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,

waarbij met name rekening wordt gehouden met de situatie 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
dertiende 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,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de dertiende deelinschrijving voor witte suiker, gehouden
krachtens Verordening (EG) nr. 1331/2002, wordt het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer vastgesteld op
47,240 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 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. 1943/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1249/96 zijn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr.
1766/92 ten aanzien van de invoerrechten in de sector
granen.

(4)

De vastgestelde invoerrechten zijn van toepassing totdat
een nieuwe vaststelling in werking treedt. De invoerrechten blijven ook van kracht als in de twee weken die
aan de volgende periodieke vaststelling voorafgaan geen
enkele notering beschikbaar is voor de in bijlage II bij
Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde referentiebeurs.

(5)

Voor het normaal functioneren van het stelsel van
invoerrechten moeten deze rechten voor de zwevende
valuta's worden berekend aan de hand van de in een
referentieperiode geconstateerde representatieve marktkoersen.

(6)

De toepassing van Verordening (EG) nr. 1249/96 leidt
ertoe de invoerrechten vast te stellen zoals vermeld in de
bijlagen bij deze verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van
28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van
de invoerrechten in de sector granen (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1900/2002 (4), en met name op artikel 2,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 is
bepaald dat bij de invoer van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten de rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief worden geheven. Voor
de producten als bedoeld in lid 2 van dat artikel is het
invoerrecht echter gelijk aan de interventieprijs voor
deze producten bij de invoer, verhoogd met 55 % en
verminderd met de cif-invoerprijs van de betrokken
zending. Dit invoerrecht mag echter niet hoger zijn dan
het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
In artikel 10, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
is bepaald dat de cif-invoerprijzen worden berekend aan
de hand van de representatieve prijzen voor het
betrokken product op de wereldmarkt.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde invoerrechten in de sector granen worden vastgesteld
in bijlage I bij deze verordening en zijn bepaald aan de hand
van de in bijlage II vermelde elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
161 van 29.6.1996, blz. 125.
287 van 25.10.2002, blz. 15.

1.11.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 299/9

BĲLAGE I
Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten

GN-code

1001 10 00

Omschrĳving

Invoerrecht (2)
(in EUR/ton)

Harde tarwe van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit (1)

0,00

1001 90 91

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

1001 90 99

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

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

0,00

1002 00 00

Rogge

0,00

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

0,00

1003 00 90

Gerst, niet bestemd voor zaaidoeleinden (4)

0,00

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

29,62

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (5)

29,62

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

0,00

(1) Voor harde (durum)tarwe die niet voldoet aan de in bĳlage I van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde minimumkwaliteit voor harde tarwe van gemiddelde kwaliteit,
geldt het invoerrecht dat is vastgesteld voor zachte tarwe van lage kwaliteit.
(2) Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96) komt de
importeur in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:
— 3 EUR/t, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 EUR/t, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrĳk, Denemarken, Zweden, Finland of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.
(3) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 14 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
(4) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 8 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
(5) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.

L 299/10

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

1.11.2002

BĲLAGE II
Berekeningselementen
(periode van 17 oktober tot en met 30 oktober 2002)
1. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:
Beursnoteringen

Product (eiwitgehalte bĳ 12 % vocht)

Notering (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

van gemiddelde
kwaliteit (*)

US barley 2

180,43

176,33

153,78

101,12

222,64 (**)

212,64 (**)

135,06 (**)

22,46

16,65

13,38

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Golf-premie (EUR/t)

—

Grote-Merenpremie (EUR/t)

26,53

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

2. Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico-Rotterdam: 14,35 EUR/t; Grote Meren-Rotterdam: 24,21 EUR/t.
3. Subsidies bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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VERORDENING (EG) Nr. 1944/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale
voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst
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 van de Commissie (2), en met name
op artikel 13, lid 2, derde alinea,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (4), en met name op artikel
13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2681/74 van de
Raad van 21 oktober 1974 betreffende de communautaire financiering van de uitgaven in verband met de
levering van landbouwproducten als voedselhulp (5) is
bepaald dat het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw, afdeling Garantie, het gedeelte van
de uitgaven financiert dat overeenkomt met de desbetreffende restituties bij uitvoer die overeenkomstig de
betrokken communautaire voorschriften zijn vastgesteld.
Om de opstelling en het beheer van de begroting voor
de communautaire voedselhulpacties te vergemakkelijken
en om de lidstaten in staat te stellen het bedrag van de
communautaire deelname in de financiering van de

nationale voedselhulpacties te kennen, moet het bedrag
van de voor deze acties toegekende restituties worden
vastgesteld.
(3)

De algemene voorschriften en de uitvoeringsbepalingen
die in artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 en
artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 voor de
uitvoerrestituties zijn vastgesteld, zijn van overeenkomstige toepassing op bovenbedoelde transacties.

(4)

De specifieke criteria die in aanmerking moeten worden
genomen bij de berekening van de uitvoerrestituties voor
rijst zijn vastgesteld in artikel 13 van Verordening (EG)
nr. 3072/95.

(5)

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
De geldende restituties voor de producten van de sectoren
granen en rijst geleverd voor de communautaire en nationale
voedselhulpacties, uitgevoerd in het kader van internationale
verdragen of andere aanvullende programma's of die in het
kader van andere communautaire acties gratis worden geleverd,
worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
288 van 25.10.1974, blz. 1.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 31 oktober 2002 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de
in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en
rĳst
(in EUR/t)
Productcode

1001 10 00 9400

Bedrag
van de restitutie

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

10,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

6,00

1006 30 92 9100

186,00

1006 30 92 9900

186,00

1006 30 94 9100

186,00

1006 30 94 9900

186,00

1006 30 96 9100

186,00

1006 30 96 9900

186,00

1006 30 98 9100

186,00

1006 30 98 9900

186,00

1006 30 65 9900

186,00

1007 00 90 9000

6,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

13,70

1102 20 10 9200

12,82

1102 20 10 9400

10,99

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

16,49

1104 12 90 9100

0,00

NB: Productcodes: zie de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87
van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).
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VERORDENING (EG) Nr. 1945/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere
producten van de suikersector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

het bedrag dat wordt bepaald met inachtneming van
enerzijds het verschil tussen de interventieprijs voor
witte suiker die gedurende de maand waarvoor het basisbedrag wordt vastgesteld, geldt voor de niet-deficitaire
gebieden van de Gemeenschap, en de voor witte suiker
op de wereldmarkt geconstateerde noteringen of prijzen,
en anderzijds de noodzaak om een evenwicht tot stand
te brengen tussen het gebruik van basisproducten uit de
Gemeenschap met het oog op de uitvoer van verwerkte
producten naar derde landen en het gebruik van de tot
het veredelingsverkeer toegelaten producten uit deze
landen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 680/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel
27, lid 5, tweede alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bepaalt
dat het verschil tussen de noteringen of de prijzen op de
wereldmarkt voor de in artikel 1, lid 1, onder d), van
genoemde verordening genoemde producten en de
prijzen van de Gemeenschap overbrugd kan worden
door een restitutie bij de uitvoer.

(2)

Volgens artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2135/95 van
de Commissie van 7 september 1995 inzake uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van uitvoerrestituties in
de sector suiker (3) is de restitutie voor 100 kg van de in
artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 genoemde producten die worden uitgevoerd, gelijk
aan het basisbedrag, vermenigvuldigd met het sacharosegehalte, in voorkomend geval verhoogd met het gehalte
aan andere als sacharose berekende suikersoorten. Dit
sacharosegehalte van het betrokken product wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van Verordening
(EG) nr. 2135/95 vastgesteld.

(3)

Volgens artikel 30, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1260/2001 moet het basisbedrag van de restitutie voor
sorbose, uitgevoerd in ongewijzigde staat, gelijk zijn aan
het basisbedrag van de restitutie, verminderd met een
honderdste van de restitutie bij de productie die, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1265/2001 van de
Commissie van 27 juni 2001 houdende vaststelling van
de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr.
1260/2001 van de Raad, wat de productierestitutie voor
bepaalde in de chemische industrie gebruikte producten
van de sector suiker betreft (4), geldt voor de in de bijlage
bij deze laatste verordening vermelde producten.

(4)

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

Volgens artikel 30, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1260/2001 moet het basisbedrag van de restitutie voor
de overige in artikel 1, lid 1, onder d), van genoemde
verordening bedoelde en in onveranderde vorm uitgevoerde producten gelijk zijn aan het honderdste deel van
PB L
PB L
PB L
PB L

178 van 30.6.2001, blz. 1.
104 van 20.4.2002, blz. 26.
214 van 8.9.1995, blz. 16.
178 van 30.6.2001, blz. 63.

(5)

Volgens artikel 30, lid 4, van Verordening (EG) nr.
1260/2001 kan de toepassing van het basisbedrag
beperkt worden tot bepaalde in artikel 1, lid 1, onder d),
van genoemde verordening bedoelde producten.

(6)

Krachtens artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 kan een restitutie worden vastgesteld bij uitvoer in
ongewijzigde staat van de in artikel 1, lid 1, onder f), g)
en h), van die verordening genoemde producten. Het
niveau van de restitutie moet worden vastgesteld voor
100 kg droge stof, waarbij rekening wordt gehouden
met de restitutie bij uitvoer voor de producten van GNcode 1702 30 91, de restitutie bij uitvoer van de in
artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 bedoelde producten en met de economische
aspecten van de betrokken uitvoer. Voor de onder f) en
g) van voornoemd lid 1 bedoelde producten wordt de
restitutie slechts toegekend voor producten die voldoen
aan de voorwaarden welke zijn vastgesteld in artikel 5
van Verordening (EG) nr. 2135/95 en wordt voor de
onder h) bedoelde producten de restitutie alleen toegekend voor producten die voldoen aan de voorwaarden
die zijn vastgesteld in artikel 6 van Verordening (EG) nr.
2135/95.

(7)

De bovengenoemde restituties dienen maandelijks vastgesteld te worden. Zij kunnen tussentijds worden gewijzigd.

(8)

De restituties voor de betrokken producten worden, op
basis van de voorafgaande bepalingen, vastgesteld op de
niveaus die in de bijlage zijn aangegeven.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor suiker,
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in artikel 1, lid 1, onder d), f), g) en h), van Verordening (EG) nr. 1260/2001 genoemde producten worden vastgesteld op de bedragen als aangegeven in de
bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

1.11.2002

1.11.2002
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 31 oktober 2002 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer in
ongewĳzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg droge stof
EUR/100 kg droge stof
EUR/100 kg droge stof

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg droge stof

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

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

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg droge stof

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

Restitutiebedrag

44,15 (2)
44,15 (2)
83,89 (4)
0,4415 (1)
44,15 (2)
0,4415 (1)
0,4415 (1)
0,4415 (1) (3)
44,15 (2)
0,4415 (1)

(1) Het basisbedrag is niet van toepassing op stropen met een zuiverheid van minder dan 85 % (Verordening (EG) nr. 2135/95). Het
sacharosegehalte wordt overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2135/95 vastgesteld.
(2) Alleen geldig voor de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2135/95 bedoelde producten.
(3) Het basisbedrag is niet van toepassing op het in de bĳlage, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 3513/92 (PB L 355 van 5.12.1992, blz. 12)
bedoelde product.
(4) Alleen geldig voor de in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2135/95 bedoelde producten.

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 (PB L 273 van
16.10.2001, blz. 6).
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VERORDENING (EG) Nr. 1946/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

eerste van iedere maand beginnen. De productierestitutie
kan tussentijds worden gewijzigd bij een belangrijke
wijziging van de communautaire suikerprijs en/of de
wereldmarktprijs voor suiker. Toepassing van de
genoemde bepalingen leidt ertoe de productierestitutie
voor de in artikel 1 vermelde periode vast te stellen op
het eveneens in dat artikel vermelde niveau.

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 gemeeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 680/2002 van de Commissie (2),en met name op artikel 7,
lid 5,

(4)

De gewijzigde definities van witte en ruwe suiker die zijn
vastgesteld in artikel 1, lid 2, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1260/2001, brengen met zich mee dat
gearomatiseerde suiker of suiker waaraan kleurstoffen of
andere stoffen zijn toegevoegd niet meer onder die definities vallen en bijgevolg die producten als „andere
suiker” moeten worden beschouwd. Volgens artikel 1
van Verordening (EG) nr. 1265/2001 geven deze
producten echter als basisproduct recht op de productierestitutie. Daarom moet voor de bepaling van de productierestitutie voor deze producten een berekeningsmethode worden vastgesteld die wordt gebaseerd op het
sacharosegehalte van de betrokken producten.

(5)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 1260/2001 kan worden besloten om restituties bij de
productie te verlenen voor de in artikel 1, lid 1, onder a)
en f), genoemde producten, voor de onder d) van
hetzelfde lid genoemde stropen, en voor chemisch
zuivere fructose (levulose) van GN-code 1702 50 00 als
tussenproduct, die zich in een van de in artikel 23, lid 2,
van het Verdrag bedoelde situaties bevinden en worden
gebruikt bij de vervaardiging van bepaalde producten
van de chemische industrie.

(2)

In Verordening (EG) nr. 1265/2001 van de Commissie
van 27 juni 2001 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001
van de Raad, wat de productierestitutie voor bepaalde in
de chemische industrie gebruikte producten van de
sector suiker betreft (3), zijn de regels vastgesteld voor de
vaststelling van de productierestituties en zijn de chemische producten aangegeven waarvoor een productierestitutie voor de gebruikte basisproducten kan worden
verleend. In de artikelen 5, 6 en 7 van Verordening (EG)
nr. 1265/2001 is bepaald dat de productierestitutie voor
ruwe suiker, sacharosestroop en isoglucose in ongewijzigde staat, volgens voor elk van die basisproducten
geldende voorschriften, wordt afgeleid van de productierestitutie voor witte suiker.

(3)

In artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1265/2001 is
bepaald dat de productierestitutie voor witte suiker
maandelijks wordt vastgesteld voor perioden die op de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1265/2001 bedoelde
productierestitutie voor witte suiker wordt vastgesteld op
41,790 EUR/100 kg netto.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 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 178 van 30.6.2001, blz. 63.
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VERORDENING (EG) Nr. 1947/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3223/94 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 545/2002 (2), en met name op artikel
32, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De Belgische en de Italiaanse autoriteiten hebben de
Commissie meegedeeld dat Antwerpen, respectievelijk
Bologna niet langer als representatieve invoermarkten
voor groenten en fruit worden beschouwd. Deze
markten moeten derhalve van de lijst in artikel 3, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 453/
2002 (4), worden geschrapt.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 3223/94 wordt als
volgt gewijzigd:
1. het eerste streepje wordt vervangen door:
„— Koninkrijk België en Groothertogdom Luxemburg:
Brussel”;
2. het achtste streepje wordt vervangen door:
„— Italiaanse Republiek: Milaan”.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

297 van 21.11.1996, blz. 1.
84 van 28.3.2002, blz. 1.
337 van 24.12.1994, blz. 66.
72 van 14.3.2002, blz. 9.
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VERORDENING (EG) Nr. 1948/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 584/75 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake het houden van een openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer in de sector
rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 (2), en met name op artikel 13, lid 15,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op grond van de in de vorige verkoopseizoenen opgedane ervaring is het dienstig enige wijzigingen aan te
brengen in Verordening (EEG) nr. 584/75 van de
Commissie van 6 maart 1975 houdende vaststelling van
de uitvoeringsbepalingen inzake het houden van een
openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer in de
sector rijst (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 299/95 (4).

(2)

Elke inschrijver moet met behoud van de anonimiteit
herkend kunnen worden aan de hand van een volgnummer, om zo te kunnen nagaan welke inschrijvers
meerdere offertes hebben ingediend en welk bedrag zij
daarin hebben voorgesteld.

(3)

Voor een nauwkeuriger beheer van de toegewezen
hoeveelheden moet een toewijzingscoëfficiënt worden
bepaald voor de offertes die niet hoger zijn dan de maximumrestitutie en moet de marktdeelnemers daarnaast
worden toegestaan een toe te wijzen minimumhoeveelheid aan te geven waaronder hun offerte als niet-ingediend geldt.

(4)

Het Comité van beheer voor granen heeft geen advies
uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde
termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EEG) nr. 584/75 wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 2 wordt aan lid 2 het volgende toegevoegd:
„en in voorkomend geval:
e) wanneer de Commissie overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5 een toewijzingscoëfficiënt voor de in de offertes
vermelde hoeveelheden vaststelt, een minimumhoeveelheid die, wanneer de toegewezen hoeveelheid daaronder
ligt, tot gevolg heeft dat de offerte als niet-ingediend
geldt.”.
2. In artikel 4 wordt lid 2 vervangen door:
„2.
Voor elke wekelijkse inschrijving wordt aan de
inschrijvers een individueel volgnummer toegekend. De
nummering vindt op willekeurige en onafhankelijke wijze
plaats voor elke wekelijkse inschrijving. De offertes worden,
elk voorzien van het nummer van de betrokken inschrijver,
onverwijld aan de Commissie meegedeeld.”.
3. In artikel 5 wordt aan lid 2 de volgende zin toegevoegd:
„Voor offertes die gelijk zijn aan de maximumrestitutie, kan
daarnaast een toewijzingscoëfficiënt voor de daarin vermelde
hoeveelheden worden vastgesteld. Tot de vaststelling van
een dergelijke coëfficiënt wordt besloten volgens de in lid 1
genoemde procedure.”.
4. Aan artikel 7 wordt het volgende toegevoegd:
„c) wanneer de offerte als niet-ingediend geldt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2;
d) wanneer de Commissie een toewijzingscoëfficiënt vaststelt. De zekerheid wordt vrijgegeven naar verhouding
van de niet in aanmerking genomen hoeveelheid.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 1949/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling
met betrekking tot de aanvullende invoerrechten in de sector groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

landbouw (7), en op grond van de meest recente beschikbare gegevens over 1999, 2000 en 2001 moeten de
drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende
rechten worden gewijzigd voor mandarines, clementines,
komkommers, artisjokken en sinaasappelen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 545/2002 (2), en met name op artikel
33, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Verordening (EG) nr. 1555/96 van de Commissie (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1768/
2002 (4), voorziet in toezicht op de invoer van de in de
bijlage bij die verordening bedoelde producten. Voor dit
toezicht gelden de uitvoeringsbepalingen die in artikel
308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van
de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 444/2002 (6), zijn vastgesteld met betrekking tot
het toezicht op preferentiële invoer.
Met het oog op de toepassing van artikel 5, lid 4, van de
in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen
van de Uruguayronde gesloten Overeenkomst inzake de

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1555/96 wordt vervangen
door de bijlage bij deze verordening.
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 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

297 van 21.11.1996, blz. 1.
84 van 28.3.2002, blz. 1.
193 van 3.8.1996, blz. 1.
267 van 4.10.2002, blz. 15.
253 van 11.10.1993, blz. 1.
68 van 12.3.2002, blz. 11.
336 van 23.12.1994, blz. 22.

L 299/20

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

1.11.2002

BĲLAGE
„BĲLAGE
Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de tekst van de omschrĳving
als louter indicatief beschouwd. De werkingssfeer van de aanvullende rechten wordt in het kader van deze bĳlage bepaald
door de draagwĳdte van de GN-codes zoals deze bĳ de vaststelling van de onderhavige verordening bestaan. Indien de
GN-code wordt voorafgegaan door „ex”, wordt de werkingssfeer van de aanvullende rechten zowel door de draagwĳdte
van de GN-code als door de corresponderende periode van toepassing bepaald.

Volgnummer

78.0015

Toepassingsperiode

Drempelvolumes
(in ton)

— van 1 oktober tot en met 31 maart

190 805

— van 1 april tot en met 30 september

17 669

— van 1 mei tot en met 31 oktober

7 037

— van 1 november tot en met 30 april

4 555

Artisjokken

— van 1 november tot en met 30 juni

1 109

Courgettes

— van 1 januari tot en met 31 december

82 028

GN-code

ex 0702 00 00

Omschrĳving van de producten

Tomaten

78.0020
78.0065

ex 0707 00 05

Komkommers

78.0075
78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

0709 90 70

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Sinaasappelen

— van 1 december tot en met 31 mei

331 166

78.0120

ex 0805 20 10

Clementines

— van 1 november tot einde februari

81 509

78.0130

ex
ex
ex
ex

Mandarĳnen (tangerines en satsuma's
daaronder begrepen); wilkings en
soortgelĳke kruisingen van citrusvruchten

— van 1 november tot einde februari

85 422

78.0155

ex 0805 50 10

Citroenen

— van 1 juni tot en met 31 december

251 805

0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

78.0160

— van 1 januari tot en met 31 mei

15 983

78.0170

ex 0806 10 10

Tafeldruiven

— van 21 juli tot en met 20 november

62 101

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Appelen

— van 1 januari tot en met 31 augustus

653 748

— van 1 september tot en met 31
december

39 597

78.0180

78.0220

ex 0808 20 50

Peren

78.0235

— van 1 januari tot en met 30 april

242 649

— van 1 juli tot en met 31 december

23 432

78.0250

ex 0809 10 00

Abrikozen

— van 1 juni tot en met 31 juli

78.0265

ex 0809 20 95

Kersen, andere dan zure kersen

— van 21 mei tot en met 10 augustus

86 224

78.0270

ex 0809 30

Perziken,
begrepen

— van 11 juni tot en met 30 september

3 378

78.0280

ex 0809 40 05

Pruimen

— van 11 juni tot en met 30 september

81 605”

nectarines

daaronder

4 156
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VERORDENING (EG) Nr. 1950/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
inzake de stopzetting van de visserij op zeeduivel door vaartuigen die de vlag van België voeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 2555/2001 van de Raad van 18
december 2001 tot vaststelling, voor 2002, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en
groepen visbestanden welke in de wateren van de
Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap,
in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing
zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te
nemen voorschriften (3), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1811/2002 (4), zijn voor 2002 quota voor zeeduivel
vastgesteld.
Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet
de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten
van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren,
geacht worden het beschikbare quotum te hebben
bereikt.

(3)

Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens,
hebben de hoeveelheden zeeduivel die in ICES-zone
VIIIa, b, d, en e zijn gevangen door vaartuigen die de
vlag van België voeren of die in België zijn geregistreerd,
het voor 2002 toegewezen quotum bereikt. België heeft
het vissen op dit bestand verboden met ingang van 18
oktober 2002. Deze datum moet dan ook worden
aangehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden zeeduivel die in ICES-zone VIIIa, b, d, en e
zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van België voeren of
die in België zijn geregistreerd, worden geacht het voor 2002
aan België toegewezen quotum te hebben bereikt.
De visserij op zeeduivel in de wateren van ICES-zone VIIIa, b,
d, en e door vaartuigen die de vlag van België voeren of die in
België zijn geregistreerd, alsmede het aan boord houden, het
overslaan en het lossen van vis uit dit bestand door deze vaartuigen, is verboden vanaf de datum van toepassing van deze
verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 18 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

261 van 20.10.1993, blz. 1.
358 van 31.12.1998, blz. 5.
347 van 31.12.2001, blz. 1.
276 van 12.10.2002, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 1951/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
inzake de stopzetting van de visserij op heek door vaartuigen die de vlag van België voeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 2555/2001 van de Raad van 18
december 2001 tot vaststelling, voor 2002, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en
groepen visbestanden welke in de wateren van de
Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap,
in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing
zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te
nemen voorschriften (3), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1811/2002 (4), zijn voor 2002 quota voor heek vastgesteld.
Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet
de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten
van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren,
geacht worden het toegewezen quotum te hebben
bereikt.
Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens,
hebben de hoeveelheden heek die in de wateren van de
ICES-zone VIIIa, b, d, en e, zijn gevangen door vaar-

tuigen die de vlag van België voeren of die in België zijn
geregistreerd, het voor 2002 toegewezen quotum
bereikt. België heeft de vangst uit dit bestand verboden
met ingang van 18 oktober 2002. Deze datum moet
derhalve worden aangehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden heek die in de wateren van de ICES-zone
VIIIa, b, d, en e, zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van
België voeren of die in België zijn geregistreerd, worden geacht
het voor 2002 aan België toegewezen quotum te hebben
bereikt.
De visserij op heek in de wateren van de ICES-zone VIIIa, b, d,
en e, door vaartuigen die de vlag van België voeren of die in
België zijn geregistreerd, alsmede het aan boord houden, het
overladen en het lossen van vis uit dit bestand door deze vaartuigen, is verboden vanaf de datum waarop deze verordening
van toepassing wordt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 18 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

261 van 20.10.1993, blz. 1.
358 van 31.12.1998, blz. 5.
347 van 31.12.2001, blz. 1.
276 van 12.10.2002, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 1952/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
inzake de stopzetting van de visserij op roodbaars door vaartuigen die de vlag van Portugal voeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 2555/2001 van de Raad van 18
december 2001 tot vaststelling, voor 2002, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en
groepen visbestanden welke in de wateren van de
Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap,
in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing
zijn (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1811/
2002 (4), zijn voor 2002 quota voor roodbaars vastgesteld.
Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet
de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten
van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren,
geacht worden het toegewezen quotum te hebben
bereikt.
Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens,
hebben de hoeveelheden roodbaars die in de wateren
van de ICES-deelgebieden V, XII en XIV zijn gevangen

door vaartuigen die de vlag van Portugal voeren of die
in Portugal zijn geregistreerd, het voor 2002 toegewezen
quotum bereikt. Portugal heeft de vangst uit dit bestand
verboden met ingang van 15 oktober 2002. Deze datum
moet derhalve worden aangehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden roodbaars die in de wateren van de ICES-deelgebieden V, XII en XIV zijn gevangen door vaartuigen die de
vlag van Portugal voeren of die in Portugal zijn geregistreerd,
worden geacht het voor 2002 aan Portugal toegewezen
quotum te hebben bereikt.
De visserij op roodbaars in de wateren van de ICES-deelgebieden V, XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Portugal
voeren of die in Portugal zijn geregistreerd, en het aan boord
houden, het overladen en het lossen van vis uit dit bestand
door deze vaartuigen zijn verboden vanaf de datum waarop
deze verordening van toepassing wordt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 15 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

261 van 20.10.1993, blz. 1.
358 van 31.12.1998, blz. 5.
347 van 31.12.2001, blz. 1.
276 van 12.10.2002, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 1953/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de
sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag
vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Ingevolge de regeling tussen de Europese Gemeenschap
en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot
de uitvoer van deegwaren uit de Gemeenschap naar de
Verenigde Staten, goedgekeurd bij Besluit 87/482/EEG
van de Raad (7), dient de restitutie voor goederen van de
GN-codes 1902 11 00 en 1902 19 00 naar gelang van
de bestemming te worden gedifferentieerd.

(6)

Overeenkomstig artikel 4, leden 3 en 5, van Verordening
(EG) nr. 1520/2000, moet een verlaagde restitutievoet
worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden
met het bedrag van de restitutie bij de productie, dat
krachtens Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de
Commissie (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1786/2001 (9), van toepassing is op het verwerkte
basisproduct, en dat geldig is tijdens de veronderstelde
periode van de vervaardiging van de goederen.

(7)

Alcoholhoudende dranken worden geacht minder
gevoelig te zijn voor de prijs van de granen die voor de
vervaardiging ervan worden gebruikt. In Protocol 19 van
het Verdrag betreffende de toetreding van het Verenigd
Koninkrijk, Ierland en Denemarken wordt evenwel
bepaald dat de noodzakelijke maatregelen moeten
worden vastgesteld om het gebruik van granen uit de
Gemeenschap voor de vervaardiging van alcoholhoudende dranken uit granen te vergemakkelijken. Daarom
moet de restitutie die wordt toegepast op granen die in
de vorm van alcoholhoudende dranken worden uitgevoerd, worden aangepast.

(8)

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

(9)

Het Comité van beheer voor granen heeft geen advies
uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde
termijn,

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 13, lid
3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (4), en met name op artikel
13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 en artikel 13, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 3072/95 kan het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze
beide verordeningen bedoelde producten enerzijds en de
prijzen in de Gemeenschap anderzijds door een restitutie
bij de uitvoer worden overbrugd.

(2)

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 (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1052/2002 (6), is omschreven voor welke van die
producten een restitutie dient te worden vastgesteld bij
uitvoer in de vorm van goederen, bedoeld naar gelang
van het geval in bijlage B bij Verordening (EEG) nr.
1766/92 of bijlage B bij Verordening (EG) nr. 3072/95.

(3)

(4)

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

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 moet de restitutie per
100 kg van elk van de betrokken basisproducten voor
iedere maand worden vastgesteld.
De naleving van de verplichtingen die zijn aangegaan
met betrekking tot de restitutie die kan worden toegekend bij uitvoer van landbouwproducten die zijn
verwerkt in niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende
goederen, kan in het gedrang komen door de vaststelling
vooraf van hoge restituties. In deze situatie moeten
derhalve vrijwaringsmaatregelen worden genomen
zonder dat daardoor de sluiting van langetermijncontracten wordt verhinderd. De vaststelling van een specifieke restitutie voor de voorfixatie van restituties is een
maatregel die aan deze verschillende doelstellingen
beantwoordt.
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
117 van 15.7.2000, blz. 1.
160 van 18.6.2002, blz. 16.

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 van Verordening (EEG) nr.
1766/92 of artikel 1, lid 1, van de gewijzigde Verordening (EG)
nr. 3072/95 en die worden uitgevoerd in de vorm van
goederen vermeld in bijlage B van Verordening (EEG) nr. 1766/
92, respectievelijk bijlage B van Verordening (EG) nr. 3072/95,
worden vastgesteld zoals in de bijlage is opgenomen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2002.
(7) PB L 275 van 29.9.1987, blz. 36.
(8) PB L 159 van 1.7.1993, blz. 112.
(9) PB L 242 van 12.9.2001, blz. 3.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 31 oktober 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden
toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rĳst, uitgevoerd in de vorm van niet in
bĳlage I bĳ het Verdrag vermelde goederen

(EUR/100 kg)
Restitutievoet per 100 kg
basisproduct
GN-code

Omschrĳving (1)

Bĳ vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en 1902 19 naar de
Verenigde Staten van Amerika

—

—

– in andere gevallen

—

—

—

—

– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr.
1520/2000 (2)

—

—

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

—

—

– – in andere gevallen

—

—

1,470

1,470

– in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

—

—

– in andere gevallen

—

—

1004 00 00

Haver

—

—

1005 90 00

Maïs, gebruikt in de vorm van:

0,916

0,916

—

—

0,916

0,916

0,687

0,687

—

—

0,687

0,687

1001 10 00

1001 90 99

Harde tarwe:

Zachte tarwe en mengkoren:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en 1902 19 naar de
Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen:

1002 00 00

Rogge

1003 00 90

Gerst

– zetmeel:
– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr.
1520/2000 (2)
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)
– – in andere gevallen
– glucose, glucosestroop, maltodextrine, maltodextrinestroop van de GN-codes
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):
– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr.
1520/2000 (2)
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)
– – in andere gevallen
– in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)
– andere (als zodanig)

—

—

0,916

0,916

0,916

0,916

—

—

0,916

0,916

Aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 gelĳkgesteld aan een verwerkingsproduct
van maïs:
– in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 (2)
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)
– in andere gevallen

1.11.2002
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(EUR/100 kg)
Restitutievoet per 100 kg
basisproduct

GN-code

Omschrĳving (1)

Bĳ vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

Volwitte rĳst:
– rondkorrelig
– halflangkorrelig
– langkorrelig

16,200
16,200
16,200

16,200
16,200
16,200

1006 40 00

Breukrĳst

3,800

3,800

1007 00 90

Graansorgho

—

—

ex 1006 30

(1) Voor de landbouwproducten verkregen door verwerking van het basisproduct en/of gelĳkgesteld, moeten de coëfficiënten vermeld in bĳlage E bĳ Verordening (EG) nr.
1520/2000 van de Commissie (PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1), worden gebruikt.
(2) De betrokken goederen vallen onder GN-code 3505 10 50.
(3) Goederen opgenomen in bĳlage B van Verordening (EEG) nr. 1766/92 of bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2825/93.
(4) Voor stropen van de GN-codes 1702 30 99, 1702 40 90 en 1702 60 90, verkregen door het mengen van glucose- en fructosestropen, geeft alleen glucosestroop recht op
uitvoerrestitutie.
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VERORDENING (EG) Nr. 1954/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten
die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 wordt steun verleend aan in de Gemeenschap geproduceerde en tot caseïne verwerkte ondermelk, indien deze melk en de daarvan vervaardigde
caseïne aan bepaalde eisen voldoen.

(5)

Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie van 15
december 1997 betreffende de verkoop tegen verlaagde
prijs van boter en de toekenning van de steun voor
room, boter en boterconcentraat bestemd voor de
vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en
andere voedingsmiddelen (5), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 635/2002 (6), staat de levering van
boter en room tegen verlaagde prijs toe aan de fabrikanten van bepaalde koopwaren.

(6)

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

(7)

Het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten
heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 15
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 509/2002 van de
Commissie (2), en met name op artikel 31, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 kan het verschil tussen de prijzen in de
internationale handel van de in artikel 1, onder a), b), c),
d), e) en g), van deze verordening bedoelde producten en
de prijzen in de Gemeenschap overbrugd worden door
een restitutie bij de uitvoer. 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), zijn
die producten aangegeven waarvoor een restitutie dient
te worden vastgesteld welke van toepassing is bij de
uitvoer ervan in de vorm van goederen welke in de
bijlage van Verordening (EG) nr. 1255/1999 zijn
genoemd.

(2)

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 moet de restitutie per
100 kg van elk van de betrokken basisproducten voor
iedere maand worden vastgesteld.

(3)

In artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1520/2000
is bepaald dat voor de vaststelling van de restitutie in
voorkomend geval rekening moet worden gehouden met
de restituties bij de productie en de steunmaatregelen of
andere maatregelen van gelijke werking die voor de in
bijlage A van genoemde verordening vermelde basisproducten of de daarmee gelijkgestelde producten in alle
lidstaten worden toegepast uit hoofde van de verordening houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de betrokken sector.

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

PB L
PB L
PB L
PB L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
79 van 22.3.2002, blz. 15.
177 van 15.7.2000, blz. 1.
160 van 18.6.2002, blz. 16.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1. De restitutiebedragen welke van toepassing zijn op basisproducten genoemd in bijlage A van Verordening (EG) nr.
1520/2000 en bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1255/1999 en die worden uitgevoerd in de vorm van in de
bijlage van Verordening (EG) nr. 1255/1999 genoemde
goederen, worden vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage.
2. Voor de in lid 1 vermelde en niet in de bijlage opgenomen producten wordt geen restitutiebedrag vastgesteld.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2002.
(5) PB L 350 van 20.12.1997, blz. 3.
(6) PB L 76 van 25.3.2002, blz. 9.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 31 oktober 2002 houdende vaststelling van de restituties welke van
toepassing zĳn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I van het
Verdrag vermelde goederen
(EUR/100 kg)
GN-code

ex 0402 10 19

Omschrĳving

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde suiker
of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van minder dan 1,5 gewichtspercenten
(PG 2):
a) in geval van uitvoer van goederen van GN-code 3501
b) in geval van uitvoer van andere goederen

ex 0402 21 19

—
76,00

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde suiker
of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van 26 gewichtspercenten (PG 3):
a) bĳ uitvoer van producten, bevattende boter of room in de vorm van een aan
PG 3 gelĳkgesteld product, tegen verlaagde prĳs krachtens Verordening (EG)
nr. 2571/97
b) in geval van uitvoer van andere goederen

ex 0405 10

Restituties

87,95
110,00

Boter met een vetgehalte van 82 gewichtspercenten (PG 6):
a) bĳ uitvoer van producten, bevattende boter of room tegen verlaagde prĳs,
vervaardigd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2571/97

100,00

b) in geval van uitvoer van goederen behorende tot GN-code 2106 90 98, met
een vetgehalte van 40 of meer gewichtspercenten

192,25

c) in geval van uitvoer van andere goederen

185,00
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VERORDENING (EG) Nr. 1955/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de
sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde
goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De bij deze verordening vastgestelde restituties kunnen
vooraf worden vastgesteld, aangezien op dit moment
niet bekend is hoe de markt zich de komende maanden
zal ontwikkelen.

(5)

De naleving van de verplichtingen die zijn aangegaan
met betrekking tot de restitutie die kan worden toegekend bij uitvoer van landbouwproducten die zijn
verwerkt in niet onder bijlage I van het Verdrag vallende
goederen, kan in het gedrang komen door de vaststelling
vooraf van hoge restituties. In deze situatie moeten
derhalve vrijwaringsmaatregelen worden genomen
zonder dat daardoor de sluiting van lange termijncontracten wordt verhinderd. De vaststelling van een specifieke restitutie voor de voorfixatie van restituties is een
maatregel die aan deze verschillende doelstellingen
beantwoordt.

(6)

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

(7)

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, onder a), en lid 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

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

Overeenkomstig artikel 27, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 kan het verschil tussen de
prijzen van de in artikel 1, lid 1, onder a), c), d), f), g) en
h), van die verordening vermelde producten in de internationale handel en de prijzen in de Gemeenschap
worden overbrugd door een uitvoerrestitutie wanneer
deze producten worden uitgevoerd in de vorm van
goederen welke in de bijlage van die verordening worden
genoemd. Bij 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), zijn de producten aangegeven
waarvoor een restitutie dient te worden vastgesteld bij
uitvoer in de vorm van goederen, bedoeld in bijlage I bij
Verordening (EG) nr. 1260/2001.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1520/2000 moet de restitutie per 100 kg van elk
van de betrokken basisproducten voor iedere maand
worden vastgesteld.

In artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1260/2001
alsmede 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.
PB L
PB L
PB L
PB L

178 van 30.6.2001, blz. 1.
104 van 20.4.2002, blz. 26.
177 van 15.7.2000, blz. 1.
160 van 18.6.2002, blz. 16.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties die worden toegepast voor de in bijlage A van
Verordening (EG) nr. 1520/2000 genoemde en in artikel 1,
leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde
basisproducten die worden uitgevoerd in de vorm van in bijlage
V bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 vermelde goederen,
worden vastgesteld zoals is aangegeven in de bijlage bij deze
verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2002.

1.11.2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 299/31

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 31 oktober 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden
toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I
van het Verdrag vermelde goederen
Restituties in EUR/100 kg
Product

Witte suiker:

Bĳ vaststelling vooraf
van de restituties

Overige gevallen

44,15

44,15
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VERORDENING (EG) Nr. 1956/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

schreden. Deze overschrijding zou nadelig zijn voor de
goede werking van de uitvoerrestitutieregeling in de
sector groenten en fruit.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de Commissie
van 8 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning
van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1176/2002 (2), en
met name op artikel 6, lid 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 1312/2002 van de
Commissie (3) is bepaald voor welke indicatieve hoeveelheden, exclusief de hoeveelheden waarvoor in het kader
van voedselhulp certificaten zijn aangevraagd, uitvoercertificaten van het B-stelsel kunnen worden afgegeven.

(2)

Volgens de informatie waarover de Commissie op dit
ogenblik beschikt, zouden de voor de lopende
uitvoerperiode vastgestelde indicatieve hoeveelheden
voor citroenen binnenkort kunnen worden over-

(3)

Om deze situatie te verhelpen, moeten de certificaataanvragen van het B-stelsel worden afgewezen voor na 31
oktober 2002 uitgevoerde citroenen, zulks tot het einde
van de lopende uitvoerperiode,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De aanvragen voor uitvoercertificaten van het B-stelsel voor
citroenen, die zijn ingediend op grond van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1312/2002 en waarvoor de aangifte ten uitvoer
van de producten na 31 oktober en vóór 16 november 2002 is
aanvaard, moeten worden afgewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8.
(2) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 69.
(3) PB L 192 van 20.7.2002, blz. 13.
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VERORDENING (EG) Nr. 1957/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 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 25 tot en
met 31 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 1 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
170 van 29.6.2002, blz. 46.
194 van 23.7.2002, blz. 26.
142 van 31.5.2002, blz. 14.
247 van 14.9.2002, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 1958/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 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 25 tot en
met 31 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 1 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
170 van 29.6.2002, blz. 46.
194 van 23.7.2002, blz. 26.
133 van 16.5.2001, blz. 3.
228 van 24.8.2002, blz. 18.
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VERORDENING (EG) Nr. 1959/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Op grond van de situatie op de wereldmarkt of de specifieke eisen van bepaalde markten kan het noodzakelijk
zijn het correctiebedrag naar gelang van de bestemming
te differentiëren.

(4)

Het correctiebedrag moet samen met de restitutie en
volgens dezelfde procedure worden vastgesteld. Het kan
tussentijds worden gewijzigd.

(5)

Uit de bovengenoemde bepalingen volgt dat het correctiebedrag moet worden vastgesteld overeenkomstig de
bijlage bij deze verordening.

(6)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (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 13, lid
8,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens artikel 13, lid 8, van Verordening (EEG) nr.
1766/92 moet bij uitvoer van granen de op de dag van
indiening van de aanvraag van een certificaat geldende
restitutie op verzoek worden toegepast op uitvoer die
tijdens de geldigheidsduur van het certificaat moet
plaatsvinden. In dat geval kan op de restitutie een correctiebedrag worden toegepast.
Op grond van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de
Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van
de Raad voor de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1163/2002 (4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1324/2002 (5), kan een correctiebedrag
worden vastgesteld voor de in artikel 1, lid 1, onder c),
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten.
Dit correctiebedrag moet worden berekend met inachtneming van de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1501/95 genoemde elementen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het correctiebedrag op de vooraf vastgestelde restituties bij
uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten, met uitzondering van mout, wordt vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
170 van 29.6.2002, blz. 46.
194 van 23.7.2002, blz. 26.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 31 oktober 2002 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen
toe te passen correctiebedrag
(in EUR/t)

Productcode

Bestemming

Lopend
11

1e term.
12

2e term.
1

3e term.
2

4e term.
3

5e term.
4

6e term.
5

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

—
—
—
A00
C03
A05
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–0,93
–20,00
0
—
–0,93
—
–0,93
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–1,86
–20,00
0
—
–1,86
—
–1,86
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–2,79
–20,00
0
—
–2,79
—
–2,79
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–3,72
–20,00
0
—
–3,72
—
–3,72
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

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 overige bestemmingen zĳn vastgesteld als volgt:
C03 Zwitserland, Liechtenstein, Polen, Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek, Noorwegen, Faeröer, Ĳsland, Rusland, Belarus, 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, Turkmenistan,
Marokko, Algerĳe, Tunesië, Libië, Egypte, Malta, Cyprus en Turkĳe.
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VERORDENING (EG) Nr. 1960/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

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

(2)

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

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 bedoelde
wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen wordt vastgesteld op 24,678 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L
PB L
PB L
PB L

148 van 1.6.2001, blz. 1.
148 van 1.6.2001, blz. 3.
210 van 3.8.2001, blz. 10.
223 van 20.8.2002, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 1961/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

gehalte aan ruwe celstof, het gehalte aan doppen, het
eiwitgehalte, het vetgehalte of het zetmeelgehalte, daar
deze gehaltes van bijzondere betekenis zijn voor de
hoeveelheid basisproduct die werkelijk voor de vervaardiging van het verwerkte product is gebruikt.

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), inzonderheid op artikel 13, lid
3,

(5)

Ten aanzien van maniokwortel en andere tropische
wortels en knollen en het daarvan vervaardigde meel,
behoeft het economische aspect van de uitvoeren die
zouden kunnen worden overwogen, in het bijzonder
gezien de aard en de herkomst van deze producten, op
het ogenblik geen vaststelling van een restitutie bij
uitvoer. Voor bepaalde verwerkte producten is het,
gezien het geringe aandeel van de Gemeenschap aan de
wereldhandel, op het ogenblik niet noodzakelijk een
restitutie bij uitvoer vast te stellen.

(6)

De situatie op de wereldmarkt of de specifieke eisen van
bepaalde markten voor zekere producten kunnen een
differentiatie van de restitutie, naar gelang van de
bestemming, nodig maken.

(7)

De restitutie moet eenmaal per maand worden vastgesteld. Zij kan in de tussentijd worden gewijzigd.

(8)

Bepaalde verwerkte producten op basis van maïs kunnen
een warmtebehandeling ondergaan, waardoor een restitutie zou kunnen worden uitgekeerd die niet overeenstemt met de kwaliteit van het product. Duidelijk moet
worden aangegeven dat deze producten, die voorgegelatineerd zetmeel bevatten, niet in aanmerking komen
voor uitvoerrestituties.

(9)

Het Comité van beheer voor granen heeft geen advies
uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde
termijn,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (4), inzonderheid op artikel
13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Volgens artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92
en artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 kan het
verschil tussen de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze verordeningen
genoemde producten en de prijzen van deze producten
in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij de uitvoer.
Krachtens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
moeten de restituties worden vastgesteld met inachtneming van de bestaande situatie en de vooruitzichten
voor de ontwikkeling, enerzijds van de beschikbare
hoeveelheden granen, rijst en breukrijst, evenals van hun
prijzen op de markt van de Gemeenschap, en anderzijds
van de prijzen van granen, rijst en breukrijst en de
producten in de sector granen op de wereldmarkt.
Krachtens deze artikelen moeten ook waarborgen
worden geschapen dat op de graan- en rijstmarkten een
evenwichtige toestand heerst en een natuurlijke ontwikkeling op het gebied van de prijzen en de handel plaatsvindt en moet bovendien rekening worden gehouden
met het economische aspect van de bedoelde uitvoer en
de noodzaak verstoringen op de markt van de Gemeenschap te vermijden.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

5

Verordening (EG) nr. 1518/95 van de Commissie ( ),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2993/95 (6), betreffende de regeling voor de invoer en de uitvoer van op
basis van granen en rijst verwerkte producten heeft in
artikel 4 de specifieke criteria vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden voor de berekening van de
restitutie voor deze producten.
Het is wenselijk de aan bepaalde verwerkte producten
toe te kennen restitutie, al naar gelang van het product,
hoger of lager vast te stellen volgens het asgehalte, het
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
147 van 30.6.1995, blz. 55.
312 van 23.12.1995, blz. 25.

Artikel 1
De restituties bij uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder d), van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 en in artikel 1, lid 1, onder c),
van Verordening (EG) nr. 3072/95 bedoelde producten, waarop
Verordening (EG) nr. 1518/95 van toepassing is, worden vastgesteld in overeenstemming met de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2002.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 31 oktober 2002 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer van op
basis van granen en rĳst verwerkte producten
Productcode

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

C11
C11
C11
C14
C14
C15
C16
C14
C14
C14
C14
C16
C14
C16
C14
C14
C13
C13
C13
C14
C14
C14
C14
C14
C14
C13
C13

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

12,82
10,99
10,99
0,00
0,00
0,00
0,00
16,49
12,82
10,99
10,99
14,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,66
11,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Productcode

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

C14
C14
C13
C13
C13
C13
C14
C13
C13
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

13,74
10,53
0,00
0,00
0,00
0,00
2,29
0,00
0,00
0,00
0,00
14,66
14,66
14,66
14,66
57,76
57,76
0,00
14,36
10,99
14,36
10,99
10,99
14,36
10,99
15,05
10,44
10,99

(1) Er worden geen restituties toegekend voor producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan waardoor het zetmeel is voorgegelatineerd.
(2) De restituties worden toegekend overeenkomstig de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2730/75 van de Raad (PB L 281 van 1.11.1975, blz. 20).

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2020/2001 (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6).
De andere bestemmingen zĳn als volgt gedefinieerd:
C10: Alle bestemmingen, uitgezonderd Estland
C11: Alle bestemmingen, uitgezonderd Estland, Hongarĳe en Polen
C12: Alle bestemmingen, uitgezonderd Estland, Hongarĳe, Letland en Polen
C13: Alle bestemmingen, uitgezonderd Estland, Hongarĳe en Litouwen
C14: Alle bestemmingen, uitgezonderd Estland en Hongarĳe
C15: Alle bestemmingen, uitgezonderd Estland, Hongarĳe, Letland, Litouwen en Polen
C16: Alle bestemmingen, uitgezonderd Estland, Hongarĳe, Letland en Litouwen.
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VERORDENING (EG) Nr. 1962/2002 VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2002
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

andere dan maïs en maïsproducten. Een restitutie zou
moeten worden toegekend voor de hoeveelheid graanproducten in het mengvoeder.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
(4)

Anderzijds moet het bedrag van de restitutie eveneens
rekening houden met de afzetmogelijkheden en verkoopvoorwaarden voor de betrokken producten op de
wereldmarkt, het belang dat men erbij heeft om verstoringen op de markt van de Gemeenschap te voorkomen
en het economisch aspect van de uitvoer.

(5)

Evenwel lijkt het momenteel dienstig om bij de vaststelling van de restituties uit te gaan van het op de markt
van de Gemeenschap en op de wereldmarkt geconstateerde verschil in de kosten van de grondstoffen die in
het algemeen voor het betrokken mengvoeder worden
gebruikt zodat de economische realiteit bij de uitvoer
van de bedoelde producten nauwkeuriger in aanmerking
kan worden genomen.

(6)

De restitutie moet eenmaal per maand worden vastgesteld. Zij kan tussentijds worden gewijzigd.

(7)

Het Comité van beheer voor granen heeft geen advies
uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde
termijn,

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 13, lid
3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Volgens artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92
kan het verschil tussen de noteringen of de prijzen op de
wereldmarkt voor de in artikel 1 van die verordening
genoemde producten en de prijzen van deze producten
in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij de uitvoer.

(2)

Verordening (EG) nr. 1517/95 van de Commissie van 29
juni 1995 houdende bepalingen ter uitvoering van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien
van de invoer- en uitvoerregeling voor mengvoeders op
basis van granen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (3) heeft in artikel 2
de specifieke criteria vastgesteld waarmee rekening moet
worden gehouden voor de berekening van de restitutie
voor deze producten.

(3)

Bij de berekening moet ook rekening worden gehouden
met het gehalte aan graanproducten. Gemakshalve zou
de restitutie moeten worden betaald voor twee categorieën „graanproducten”, namelijk voor maïs, de meest
gebruikte component van uitgevoerde mengvoeders, en
maïsproducten, en voor „andere granen”, dat wil zeggen
voor restitutie in aanmerking komende graanproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer voor de in Verordening (EEG) nr.
1766/92 bedoelde mengvoeders waarop Verordening (EG) nr.
1517/95 van toepassing is, zijn aangegeven in de bijlage bij
deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.
(3) PB L 147 van 30.6.1995, blz. 51.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 31 oktober 2002 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor
mengvoeders op basis van granen
Productcodes van de producten die in aanmerking komen voor een restitutie bĳ uitvoer:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Graanproducten

Maïs en maïsproducten

Bedrag
van de restitutie

Bestemming

Meeteenheid

C10

EUR/t

9,16

C10

EUR/t

0,00

GN-codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Graanproducten, met uitzondering van maïs en maïsproducten

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 overige bestemmingen zĳn vastgesteld als volgt:
C10 Alle bestemmingen uitgezonderd Estland.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT Nr. 1/2002 VAN DE ASSOCIATIERAAD, ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN EN HUN LIDSTATEN, ENERZIJDS, EN DE REPUBLIEK ESTLAND,
ANDERZIJDS
van 15 januari 2002
tot goedkeuring van de voorschriften voor de uitvoering van de bepalingen inzake overheidssteun,
als bedoeld in artikel 63, lid 1, onder iii), en artikel 63, lid 2, en vastgesteld overeenkomstig artikel
63, lid 3, van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds
(2002/849/EG)
(4)

Deze toezichthoudende instantie zal de taak hebben de
huidige en toekomstige steunprogramma's in de Republiek Estland te analyseren en zal advies uitbrengen over
de verenigbaarheid daarvan met artikel 63, lid 1, onder
iii), en artikel 63, lid 2, van de Europaovereenkomst.

(5)

De Republiek Estland zal de nodige maatregelen nemen
om te waarborgen dat de toezichthoudende instantie
tijdig over alle relevante informatie beschikt van andere
overheidsdiensten op centraal, regionaal en plaatselijk
niveau.

De Associatieraad dient, overeenkomstig artikel 63, lid
3, van de Europaovereenkomst, uiterlijk op 31 december
1997 de nodige voorschriften voor de uitvoering van de
leden 1 en 2 van genoemd artikel vast te stellen.

(6)

Het begrip „overheidssteun”, als bedoeld in artikel 63, lid
1, onder iii), van de Europaovereenkomst, overeenkomstig artikel 63, lid 2, van de Europaovereenkomst, dient
te worden beoordeeld op grond van de criteria die voortvloeien uit de toepassing van de regels van artikel 87
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en omvat derhalve alle, in welke vorm dan ook,
door de overheid of met overheidsmiddelen verleende
steunmaatregelen die de mededinging vervalsen of
dreigen te vervalsen door bevoordeling van bepaalde
ondernemingen of van de productie van bepaalde
goederen, voorzover deze steun het handelsverkeer
tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek
Estland beïnvloedt (overheidssteun).

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal de
toezichthoudende instantie, in het kader van de relevante
communautaire programma's, bijstaan door de verstrekking van documentatie, door opleiding, studiebezoeken
en andere relevante technische bijstand,

BESLUIT:

De Republiek Estland zal een nationale instelling of
instantie belasten met de uitoefening van toezicht op het
gebied van overheidssteun.

De voorschriften voor de uitvoering van de bepalingen inzake
overheidssteun, als bedoeld in artikel 63, lid 1, onder iii), en
artikel 63, lid 2, en vastgesteld overeenkomstig artikel 63, lid 3,
van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand
wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, worden
goedgekeurd.

DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds (1),
inzonderheid op artikel 63, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

(1) PB L 68 van 9.3.1998, blz. 3.

Artikel 1
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Artikel 2
Deze uitvoeringsvoorschriften treden in werking op de eerste dag van de maand volgende op de goedkeuring van de voorschriften.

Gedaan te Brussel, 15 januari 2002.
Voor de Associatieraad
De voorzitter
J. PIQUÉ I CAMPS
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VOORSCHRIFTEN
voor de uitvoering van de bepalingen inzake overheidssteun, als bedoeld in artikel 63, lid 1, onder
iii), en artikel 63, lid 2, en vastgesteld overeenkomstig artikel 63, lid 3, van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds
TOEZICHT OP OVERHEIDSSTEUN DOOR TOEZICHTHOUDENDE
INSTANTIES

Artikel 1
Toezicht

op

overheidssteun door
instanties

toezichthoudende

Overeenkomstig de geldende procedurele voorschriften in de
Europese Gemeenschap („de Gemeenschap”) en de Republiek
Estland, wordt op de verlening van overheidssteun toezicht
uitgeoefend door de bevoegde nationale instanties in de
Gemeenschap en de Republiek Estland en wordt door hen
gecontroleerd of de steun verenigbaar is met de Europaovereenkomst. De toezichthoudende instantie in de Gemeenschap is de
Commissie van de Europese Gemeenschappen („de Commissie”)
en in de Republiek Estland het ministerie van Financiën.

2. De toezichthoudende instantie van de Republiek Estland
wordt op de hoogte gesteld van alle besluiten die verband
houden met de goedkeuring, intrekking of wijziging van de in
lid 1 bedoelde communautaire criteria voor de verenigbaarheid,
voorzover deze niet gepubliceerd worden, maar specifiek onder
de aandacht worden gebracht van alle lidstaten.
3. Indien de Republiek Estland niet binnen drie maanden na
de datum van ontvangst van de officiële informatie over de
wijzigingen bezwaar aantekent daartegen, krijgen deze de status
van criteria voor de verenigbaarheid als bedoeld in lid 1. Indien
de wijzigingen stuiten op bezwaren van de Republiek Estland,
wordt, met het oog op de harmonisatie van de wetgeving, als
bedoeld in de Europaovereenkomst, overleg gepleegd overeenkomstig de in de artikelen 7 en 8 van deze uitvoeringsbepalingen vervatte voorschriften.
4. Dezelfde beginselen zijn van toepassing bij andere belangrijke wijzigingen van het Gemeenschapsbeleid op het gebied
van overheidssteun.

Artikel 3
RICHTSNOEREN VOOR DE BEHANDELING VAN GEVALLEN

Artikel 2
Criteria voor de verenigbaarheid
1.
De verenigbaarheid van afzonderlijke gevallen van steunverlening en van steunprogramma's met de Europaovereenkomst, als bedoeld in artikel 1, wordt beoordeeld aan de hand
van de criteria die voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen van artikel 87 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, dat wil zeggen het huidige en toekomstige afgeleide recht, kaders, richtsnoeren en andere in de
Gemeenschap geldende administratieve besluiten, alsmede de
jurisprudentie van het Gerecht van eerste aanleg en het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen en elk eventueel
besluit van de Associatieraad overeenkomstig artikel 4, lid 3.
Indien de steun of de steunprogramma's bestemd zijn voor
producten die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen, is de eerste zin
van dit lid geheel van toepassing, echter met dien verstande dat
de verenigbaarheid niet wordt beoordeeld aan de hand van de
criteria die voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen
van artikel 87 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, maar aan de hand van de criteria die voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen inzake overheidssteun, vervat in het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal.

De-minimisregel
Steunprogramma's of afzonderlijke gevallen waarin steun wordt
verleend, die geen exportsteun omvatten en de in de Gemeenschap van toepassing zijnde drempelwaarde voor de-minimissteun niet overschrijden (1), worden geacht slechts een verwaarloosbaar effect te hebben op de mededinging en de handel
tussen de partijen en worden derhalve niet in het kader van
deze bepalingen behandeld. Dit artikel is niet van toepassing op
industrieën die vallen onder het EGKS-Verdrag, op scheepsbouw, op vervoer of op steun aan uitgaven in verband met
landbouw of visserij.

Artikel 4
Ontheffingen
1. Overeenkomstig artikel 63, lid 4, onder a), van de Europaovereenkomst, wordt de Republiek Estland beschouwd als
een regio gelijk aan de in artikel 87, lid 3, onder a), van het
EG-Verdrag bedoelde streken van de Gemeenschap.
2. De toezichthoudende instanties beoordelen gezamenlijk
de maxima van de steun en de specifieke regionale dekking van
streken in de Republiek Estland die in aanmerking komen voor
regionale steun. Zij dienen een gezamenlijk voorstel in bij het
Associatiecomité, dat daartoe een besluit neemt.
(1) De in de Gemeenschap van toepassing zijnde drempelwaarde voor
de-minimissteun bedraagt thans 100 000 EUR per onderneming
over een periode van drie jaar (zie de mededeling van de Commissie
inzake de-minimissteun (PB C 68 van 6.3.1996, blz. 9)).
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3.
De toezichthoudende instanties kunnen zo nodig op
verzoek van Estland gezamenlijk de problemen evalueren die
voortvloeien uit de toepassing van het acquis communautaire
op het gebied van overheidssteun van Estland tijdens de
voltooiing van zijn overgang naar de markteconomie. De
evaluatie van die problemen mag geen betrekking hebben op
de sectoren landbouw, visserij, kolen en staal, en evenmin op
de gevoelige sectoren (automobielsector, synthetische vezels en
scheepsbouw) waarvoor specifieke communautaire regelingen
bestaan. De toezichthoudende instanties dienen in voorkomend
geval een gezamenlijk voorstel in bij de Associatieraad, die een
besluit kan vaststellen.
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gelen te nemen, en beperkt niet de beslissingsvrijheid van de
instantie waaraan het verzoek is gericht in het kader van de
Europaovereenkomst.
2. De toezichthoudende instantie waaraan het verzoek is
gericht, neemt de standpunten en het feitenmateriaal van de
verzoekende instantie, met name de vermeende schadelijke
gevolgen voor de aanmerkelijke belangen van de verzoekende
partij, in zorgvuldige en welwillende overweging.
3. Onverminderd hun rechten en verplichtingen, streven de
toezichthoudende instanties die bij overleg krachtens dit artikel
betrokken zijn ernaar, binnen drie maanden een voor beide
partijen aanvaardbare oplossing te vinden in het licht van de
respectieve aanmerkelijke belangen.

PROCEDURES VOOR OVERLEG EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Artikel 5
Onderzoek van bepaalde steunmaatregelen
1.
Indien het totaalbedrag van een steunprogramma of een
afzonderlijk geval van steunverlening meer dan 3 miljoen EUR
bedraagt, ongeacht of dat programma of geval onder een
communautair kader of communautaire richtsnoeren valt, kan
de betrokken toezichthoudende instantie deze voor nader
onderzoek voorleggen aan de Subcommissie mededingingsbeleid en overheidssteun. De subcommissie kan verslag
uitbrengen aan het Associatiecomité, dat besluiten kan nemen
of aanbevelingen kan doen ten aanzien van de verenigbaarheid
van het steunprogramma of de steunverlening met de Europaovereenkomst en deze bepalingen.
2.
Het doel van dergelijke besluiten of aanbevelingen is in de
eerste plaats het voorkomen van handelsbeschermende maatregelen als gevolg van de steun in kwestie.
3.
Het Associatiecomité kan besluiten de onderzoeksmogelijkheden, zoals bedoeld in dit artikel, verder uit te breiden.

Artikel 8
Oplossen van problemen
1. Indien het overleg uit hoofde van artikel 7 niet tot een
voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, dient binnen
drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van een der
partijen overleg plaats te vinden binnen de Subcommissie
mededingingsbeleid en overheidssteun, ingesteld in het kader
van de Europaovereenkomst.
2. Indien dit overleg niet tot een voor beide partijen
aanvaardbare oplossing leidt, of na het verstrijken van de in lid
1 bedoelde termijn, kan de kwestie worden voorgelegd aan het
Associatiecomité, dat passende aanbevelingen kan doen voor
het bereiken van een regeling.
3. Deze procedures doen geen afbreuk aan het recht van
beide partijen om maatregelen te nemen op grond van artikel
63, lid 6, van de Europaovereenkomst. Handelsinstrumenten
mogen echter alleen in het uiterste geval worden gebruikt.
Artikel 9

Artikel 6

Geheimhouding en vertrouwelijkheid van gegevens

Verzoek om informatie

1. Wat artikel 63, lid 7, van de Europaovereenkomst betreft,
is geen van de toezichthoudende instanties verplicht de andere
instantie informatie te verstrekken, indien het verstrekken van
die informatie aan de verzoekende instantie verboden is volgens
de wet van de instantie die in het bezit is van de informatie.

Indien de toezichthoudende instantie van een der partijen
concludeert dat een steunprogramma of een afzonderlijk geval
van steunverlening aanmerkelijke belangen van die partij
schendt, kan het de verantwoordelijke instantie om nadere
informatie verzoeken. Beide toezichthoudende instanties
trachten elkaar zo veel mogelijk op de hoogte te houden van
belangrijke ontwikkelingen die van praktisch belang kunnen
zijn voor de andere partij.
Artikel 7

2. Elke toezichthoudende instantie verbindt zich ertoe de
vertrouwelijkheid van de haar door de andere instantie
verstrekte gegevens te respecteren.

TRANSPARANTIE

Overleg en internationale hoffelijkheid
Artikel 10
1.
Indien de Commissie of de toezichthoudende instantie
van de Republiek Estland van oordeel is dat de verlening van
overheidssteun op het grondgebied waarvoor de andere
instantie verantwoordelijk is, aanmerkelijke belangen van de
door haar vertegenwoordigde partij schendt, kan zij verzoeken
om overleg met de andere instantie en voorts deze instantie
verzoeken passende procedures te initiëren, teneinde een en
ander te verhelpen. Dit doet geen afbreuk aan het recht van
beide partijen om krachtens hun geldende wetgeving maatre-

Overzicht
1. De Commissie verleent de Republiek Estland, in het kader
van de relevante communautaire programma's, bijstand bij het
opstellen en in een later stadium bijwerken van een overzicht
van de programma's en afzonderlijke gevallen van steunverlening, op dezelfde basis als in de Gemeenschap, zulks om transparantie te waarborgen en deze voortdurend te verbeteren.
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2.
De Commissie verstrekt de Republiek Estland periodiek
informatie over soortgelijke documentatie in verband met de
lidstaten van de Gemeenschap.
Artikel 11

L 299/47
DIVERSEN

Artikel 12

Wederzijdse informatieverstrekking

Administratieve bijstand (talen)

Beide partijen nemen de nodige maatregelen met het oog op
transparantie op het gebied van overheidssteun, door relevante
publicaties te verspreiden en op regelmatige en wederzijdse
basis informatie uit te wisselen over het beleid ten aanzien van
overheidssteun.

De Commissie en de toezichthoudende instantie van de Republiek Estland treffen de nodige praktische regelingen voor
wederzijdse bijstand of enige andere passende oplossing, met
name betreffende vertalingen.
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BESLUIT Nr. 2/2002 VAN DE ASSOCIATIERAAD, ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN EN HUN LIDSTATEN, ENERZIJDS, EN DE REPUBLIEK ESTLAND,
ANDERZIJDS
van 27 februari 2002
tot wijziging, door de oprichting van een Gemengd Raadgevend Comité, van Besluit nr. 1/98 tot
vaststelling van het reglement van orde van de Associatieraad
(2002/850/EG)
DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds (1),
inzonderheid op artikel 114,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Dialoog en samenwerking tussen de sociaal-economische
groeperingen in de Europese Gemeenschap en de Republiek Estland kunnen een belangrijke bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van hun betrekkingen.
Deze samenwerking kan op passende wijze georganiseerd worden tussen de leden van het Economisch en
Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen en de
sociaal-economische partners van de Republiek Estland
door de oprichting van een Gemengd Raadgevend
Comité.
Dit betekent dat het bij Besluit nr. 1/98 (2) vastgestelde
reglement van orde van de Associatieraad dienovereenkomstig moet worden gewijzigd,

BESLUIT:

Artikel 1
Aan het reglement van orde van de Associatieraad wordt het
volgende toegevoegd:
„Artikel 15
Gemengd Raadgevend Comité
Er wordt een Gemengd Raadgevend Comité opgericht, dat
tot taak heeft de Associatieraad bij te staan door de dialoog
en samenwerking tussen de sociaal-economische groeperingen in de Europese Unie en de Republiek Estland te
bevorderen. Deze dialoog en samenwerking bestrijken alle
sociaal-economische aspecten van de betrekkingen tussen
de Europese Unie en de Republiek Estland die bij de tenuitvoerlegging van de Europaovereenkomst aan de orde
komen. Het Gemengd Raadgevend Comité spreekt zich uit
over vraagstukken die met deze aspecten verband houden.
Artikel 16
Het Gemengd Raadgevend Comité bestaat uit zes vertegenwoordigers van het Economisch en Sociaal Comité van de
Europese Gemeenschappen en zes vertegenwoordigers van
de sociale en economische groeperingen in de Republiek
Estland.

(1) PB L 68 van 9.3.1998, blz. 3.
(2) PB L 73 van 12.3.1998, blz. 17.

Het Gemengd Raadgevend Comité voert zijn activiteiten uit
op basis van raadpleging door de Associatieraad of, waar
het de bevordering van de dialoog tussen economische en
sociale kringen betreft, op eigen initiatief.
De leden worden zodanig gekozen dat de samenstelling
van het Gemengd Raadgevend Comité een zo getrouw
mogelijke afspiegeling van de diverse sociaal-economische
groeperingen in de Europese Gemeenschap en de Republiek
Estland vormt.
Het Gemengd Raadgevend Comité staat onder het gezamenlijke voorzitterschap van een lid van het Economisch
en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen en
een Estlands lid.
Het Gemengd Raadgevend Comité stelt zijn reglement van
orde vast.
Artikel 17
Het Economisch en Sociaal Comité van de Europese
Gemeenschappen, enerzijds, en de Estlandse sociaal-economische groeperingen, anderzijds, dragen elk hun deel van
de personeelskosten, reiskosten, dagvergoedingen en kosten
van post en telecommunicatie die hun deelneming aan de
vergaderingen van het comité en zijn werkgroepen met
zich brengt.
De kosten van tolkendiensten tijdens vergaderingen en van
vertaling en reproductie van documenten komen voor rekening van het Economisch en Sociaal Comité, met uitzondering van de Estlandse uitgaven in verband met vertolking
en vertaling in of uit het Ests, die door de Estlandse sociaaleconomische groeperingen worden gedragen.
Andere uitgaven in verband met de materiële organisatie
van de vergaderingen komen ten laste van de partij die
gastheer is van de vergaderingen.”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand volgende op de datum van zijn goedkeuring.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2002.
Voor de Associatieraad
De voorzitter
J. PIQUÉ I CAMPS
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BESLUIT Nr. 3/2002 VAN DE ASSOCIATIERAAD, ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN EN HUN LIDSTATEN, ENERZIJDS, EN DE REPUBLIEK ESTLAND,
ANDERZIJDS
van 27 februari 2002
tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Estland aan programma's
van de Gemeenschap
(2002/851/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 Estland, anderzijds (1),
inzonderheid op artikel 108,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 108 van de Europaovereenkomst
en bijlage X daarbij, kan Estland 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 108 dient over de
voorwaarden voor de deelname van Estland 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 Estland,

Voor projecten en initiatieven die worden ingediend door de
deelnemers van Estland, 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
Estland aan elk afzonderlijk programma, worden door de
Commissie en de bevoegde autoriteiten van Estland vastgesteld.
Indien Estland, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3906/89
van de Raad van 18 december 1989 betreffende economische
hulp ten gunste van bepaalde landen in Midden- en OostEuropa (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

Estland 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 Estland aan één of meer programma's van de Gemeenschap.

Artikel 2
Estland 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 Estland kunnen, in de hoedanigheid
van waarnemer en voorzover de agendapunten Estland
betreffen, deelnemen aan de beheercomités die verantwoordelijk zijn voor de programma's waaraan Estland financieel een
bijdrage levert.

(1) PB L 68 van 9.3.1998, 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, 27 februari 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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BESLUIT Nr. 4/2002 VAN DE ASSOCIATIERAAD, ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN EN HUN LIDSTATEN, ENERZIJDS, EN DE REPUBLIEK ESTLAND,
ANDERZIJDS
van 24 mei 2002
tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Estland aan het Fiscalisprogramma van de Gemeenschap
(2002/852/EG)
De ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds (1),
en met name op artikel 108,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Estland kan overeenkomstig artikel 108 van de Europaovereenkomst deelnemen aan kaderprogramma's, specifieke programma's, projecten of andere activiteiten van
de Gemeenschap op de in bijlage X vastgestelde
terreinen.

(2)

De Associatieraad kan volgens deze bijlage besluiten om
andere terreinen van communautaire activiteiten aan de
in de bijlage vastgestelde toe te voegen.

(3)

Overeenkomstig genoemd artikel 108 wordt over de
voorwaarden voor de deelname van Estland aan deze
activiteiten besloten door de Associatieraad,

stig de voorwaarden uiteengezet in de 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 de 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, 24 mei 2002.

BESLUIT:

Artikel 1

Voor de Associatieraad

Estland neemt deel aan het Fiscalis-programma van de Europese
Gemeenschap (hierna „het programma” genoemd) overeenkom-

J. PIQUÉ I CAMPS

(1) PB L 68 van 9.3.1998, blz. 3.

De voorzitter
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BIJLAGE I
VOORWAARDEN VOOR DE DEELNAME VAN ESTLAND 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” genoemd) —, vindt de deelname van Estland aan
het programma plaats in overeenstemming met de voorwaarden vastgesteld in de Europaovereenkomst, zulks voorzover het Gemeenschapsrecht inzake indirecte belastingen dit toestaat. De deelname van Estland aan de programmaactiviteiten 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. 218/92 (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 Estland 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 Estland van
2001 tot 2002 aan het begin van elk begrotingsjaar zal moeten betalen om de kosten voortvloeiende uit zijn deelname aan het programma te dekken. Het Associatiecomité heeft het recht om deze bijdrage, zo nodig, aan te passen
in overeenstemming met de in artikel 113, lid 2, van de Europaovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen
en hun lidstaten, enerzijds, en Estland, anderzijds, vastgestelde beginselen.
4. Vertegenwoordigers van Estland 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 Estland zullen wat betreft de overige
punten niet aan dit comité deelnemen, noch wanneer er wordt gestemd.
5. De lidstaten van de Europese Unie en Estland 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 Estland
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 Estland aan het programma voortdurend op basis van partnerschap tussen
Estland en de Commissie worden gecontroleerd. Estland 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 Estland 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 ESTLAND AAN HET FISCALIS-PROGRAMMA
1. De financiële bijdrage van Estland 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 Estland gemiddeld per jaar aan 15 studiebijeenkomsten en 20 uitwisselingen zal deelnemen. De financiële bijdrage kan aan het begin van elk jaar worden aangepast om
rekening te houden met het werkelijk aantal activiteiten waaraan Estland gedurende dat jaar voornemens is deel te
nemen. De aanpassing vindt plaats via het voorgeschreven verzoek om middelen, als bedoeld in punt 6, dat Estland
van de Commissie zal ontvangen.
3. De bijdrage van Estland zal 94 984 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 6 214 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 Estland.
4. Estland zal de in punt 3 vermelde jaarlijkse extra kosten van administratieve aard via zijn nationale begroting bekostigen.
5. Estland zal in verband met zijn deelname voor het jaar 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 de resterende 40 % worden bekostigd
van Estlands jaarlijkse Phare-toewijzingen. De aangevraagde Phare-fondsen zullen via een afzonderlijk financieringsmemorandum aan Estland worden overgemaakt. Tezamen met het van de Estlandse nationale begroting afkomstige
deel, zullen deze fondsen de nationale bijdrage van Estland 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 Estland.
Bij de inwerkingtreding van dit besluit zal de Commissie Estland één of meerdere verzoeken om middelen toezenden
overeenstemmende met de 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.
Estland zal zijn bijdrage overeenkomstig het verzoek om middelen betalen:
— wat het via zijn nationale begroting gefinancierde gedeelte betreft, uiterlijk drie maanden nadat het verzoek om
middelen is verzonden;
— wat het via Phare gefinancierde gedeelte betreft, uiterlijk binnen 30 dagen nadat de Phare-middelen aan het land
zijn toegezonden.
In het geval van vertragingen bij de betaling van de bijdrage moet Estland 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. Estland 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 Estland aan de
programma-activiteiten en de verwachte deelname voor de rest van het jaar. Het Estlandse betrokken departement zal
deze voorschotten gebruiken om de reisbiljetten en dagvergoedingen voor de Estlandse deelnemers te bekostigen.
8. Door vertegenwoordigers en deskundigen uit Estland gemaakte reis- en verblijfkosten voor deelname als waarnemers
aan de werkzaamheden van het in bijlage I, punt 4, bedoelde comité worden door de Commissie 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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COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 2002
betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap inzake de aanpassing aan de technische
vooruitgang van de Reglementen nrs. 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105
en 113 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties
(2002/853/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Besluit 97/836/EG van de Raad van 27 november
1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot
de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa
van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken
en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt
op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen (1), en
met name op artikel 4, lid 2, eerste streepje,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Wanneer een voorstel tot aanpassing van een reglement
van de Economische Commissie voor Europa van de
Verenigde Naties dat aan de herziene overeenkomst van
1958 is gehecht — een reglement dat de Gemeenschap
bindt krachtens de bepalingen van bijlage II van Besluit
97/836/EG — in het bij artikel 1, lid 2, van die overeenkomst ingestelde Comité van beheer in stemming wordt
gebracht, kan de stem die de Commissie moet
uitbrengen, worden bepaald overeenkomstig de procedure die geldt voor de technische aanpassingen van de
richtlijnen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen.
Gelet op de opgedane ervaring en op de ontwikkeling
van de techniek, moeten de voorschriften betreffende
bepaalde elementen of kenmerken die het voorwerp zijn
van de VN/ECE-Reglementen nrs. 3, 7, 14, 16, 23, 34,
37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 en 113,
worden aangepast.

(1) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 78.

(3)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de
aanpassing aan de technische vooruitgang, dat is ingesteld bij Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6
februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (2),
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/116/EG van de
Commissie (3),

BESLUIT:

Enig artikel
De Europese Gemeenschap zal voor de in de bijlage vermelde
documenten stemmen tijdens de zitting van het Comité van
beheer die op 12 november 2002 ter gelegenheid van de 128e
vergadering van het Wereldforum voor de harmonisatie van
reglementen voor voertuigen van de Economische Commissie
voor Europa van de Verenigde Naties zal plaatsvinden of, in
voorkomend geval, wanneer deze documenten op een latere
zitting in stemming worden gebracht.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 2002.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(2) PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1.
(3) PB L 18 van 21.1.2002, blz. 1.
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