Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 5
46e jaargang
10 januari 2003

Wetgeving

Uitgave
in de Nederlandse taal

Inhoud

I

Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Verordening (EG) nr. 32/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 tot vaststelling van
forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten
groenten en fruit .................................................................................................

1

Verordening (EG) nr. 33/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 betreffende de
afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit

3

Verordening (EG) nr. 34/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 tot vaststelling van
de maximumrestitutie bĳ uitvoer van gerst in het kader van de inschrĳving bedoeld in
Verordening (EG) nr. 901/2002 .............................................................................

4

Verordening (EG) nr. 35/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 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 .............................................

5

Verordening (EG) nr. 36/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 tot vaststelling van
de maximumrestitutie bĳ uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrĳving
bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002 ..............................................................

6

Verordening (EG) nr. 37/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 tot vaststelling van
de restituties bĳ uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

7

Verordening (EG) nr. 38/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 tot vaststelling van
het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag .....................................

9

Verordening (EG) nr. 39/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 tot vaststelling,
voor de sector suiker, van de representatieve prĳzen en de bedragen van de aanvullende
invoerrechten voor melasse .................................................................................. 11
Verordening (EG) nr. 40/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 tot vaststelling van
de wereldmarktprĳs voor niet-geëgreneerde katoen ................................................... 13


Richtlĳn 2003/1/EG van de Commissie van 6 januari 2003 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van bĳlage II bĳ Richtlĳn 76/768/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake
cosmetische producten (1) .................................................................................. 14

(1) Voor de EER relevante tekst

1

NL

(Vervolg z.o.z.)

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn
genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Inhoud (vervolg)

II

Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Commissie
2003/8/EG:


NL

Beschikking van de Commissie van 23 december 2002 tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad voor wat betreft het tot elkaar brengen en
de compensatie van aanbiedingen van en aanvragen om werk (1) (kennisgeving
geschied onder nummer C(2002) 5236) ..................................................................... 16

(1) Voor de EER relevante tekst

10.1.2003

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 5/1

I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 32/2003 VAN DE COMMISSIE
van 9 januari 2003
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. 1947/2002 (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 10 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 januari 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 299 van 1.11.2002, blz. 17.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 9 januari 2003 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 ( )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052
204
212
624
999

85,9
57,8
83,5
154,7
95,5

0707 00 05

052
999

126,7
126,7

0709 10 00

220
999

91,4
91,4

0709 90 70

052
204
999

113,7
137,7
125,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
999

45,6
57,9
48,3
50,6

0805 20 10

204
999

68,9
68,9

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

052
204
999

66,7
78,2
72,5

0805 50 10

052
600
999

76,2
66,6
71,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

40,7
98,2
99,3
109,6
86,9

0808 20 50

052
400
720
999

124,8
115,2
48,6
96,2

1

(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. 33/2003 VAN DE COMMISSIE
van 9 januari 2003
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge
kwaliteit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

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

(2)

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

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1. Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot en
met 5 januari 2003 is ingediend voor vers, gekoeld of bevroren
rundvlees van hoge kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 2, onder
f), van Verordening (EG) nr. 936/97, wordt in haar geheel ingewilligd.
2. Aanvragen om certificaten kunnen overeenkomstig artikel
5 van Verordening (EG) nr. 936/97 gedurende de eerste vijf
dagen van de maand februari 2003 voor 7 133,594 t worden
ingediend.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 januari 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10.
(2) PB L 229 van 27.8.2002, blz. 7.
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VERORDENING (EG) Nr. 34/2003 VAN DE COMMISSIE
van 9 januari 2003
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving
bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

dening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een maximumrestitutie bij uitvoer vast te stellen, daarbij rekening
houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1501/95 bedoelde criteria. In dat geval wordt gegund
aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte niet hoger is
dan de vastgestelde maximumrestitutie.

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. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1163/2002 (4),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1324/2002 (5) en met name
op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Een openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer
van gerst naar alle derde landen, met uitzondering van
de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Estland en
Letland, is opengesteld bij Verordening (EG) nr. 901/
2002 van de Commissie (6), gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1230/2002 (7).
In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 is bepaald
dat de Commissie, op grond van de meegedeelde
offertes, volgens de procedure van artikel 23 van Veror-

(3)

De toepassing van de bovenbedoelde criteria op de
huidige marktsituatie leidt voor de betrokken graansoort
tot de vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer
op het in artikel 1 vermelde bedrag.

(4)

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
Voor de offertes die van 3 tot en met 9 januari 2003 in het
kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/
2002 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bij
uitvoer van gerst vastgesteld op 12,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 januari 2003.
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. 17.
180 van 10.7.2002, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 35/2003 VAN DE COMMISSIE
van 9 januari 2003
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 3 tot en
met 9 januari 2003 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), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2330/2002 (7).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 januari 2003.
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.
349 van 24.12.2002, blz. 18.
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VERORDENING (EG) Nr. 36/2003 VAN DE COMMISSIE
van 9 januari 2003
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

dening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een maximumrestitutie bij uitvoer vast te stellen, daarbij rekening
houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1501/95 bedoelde criteria. In dat geval wordt gegund
aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte niet hoger is
dan de vastgestelde maximumrestitutie.

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. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1163/2002 (4),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1324/2002 (5), en met name
op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Een openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer
van zachte tarwe naar alle derde landen met uitzondering van Polen, Estland, Litouwen en Letland, is opengesteld bij Verordening (EG) nr. 899/2002 van de
Commissie (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2331/2002 (7).
In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 is bepaald
dat de Commissie, op grond van de meegedeelde
offertes, volgens de procedure van artikel 23 van Veror-

(3)

De toepassing van de bovenbedoelde criteria op de
huidige marktsituatie leidt voor de betrokken graansoort
tot de vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer
op het in artikel 1 vermelde bedrag.

(4)

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
Voor de offertes die van 3 tot en met 9 januari 2003 in het
kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/
2002 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bij
uitvoer van zachte tarwe vastgesteld op 8,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 januari 2003.
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. 11.
349 van 24.12.2002, blz. 19.
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VERORDENING (EG) Nr. 37/2003 VAN DE COMMISSIE
van 9 januari 2003
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of
van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

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

(5)

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

(6)

De toepassing van deze regelen op de huidige situatie in
de sector granen en met name op de noteringen of
prijzen van deze producten in de Gemeenschap en op de
wereldmarkt voert tot het vaststellen van de bedragen
van de restitutie zoals vermeld in de bijlage.

(7)

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
2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Volgens artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92
kan het verschil tussen de noteringen of de prijzen op de
wereldmarkt van de in artikel 1 van die verordening
bedoelde producten en de prijzen van deze producten in
de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie
bij uitvoer.
De restituties moeten worden vastgesteld met inachtneming van de elementen als bedoeld in artikel 1 van
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).
Voor meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
moet de restitutie worden berekend met inachtneming
van de hoeveelheid granen benodigd voor de vervaardiging van de betreffende producten. Deze hoeveelheden
zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1501/95.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in artikel
1, onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde producten, met uitzondering van mout, worden op de
in de bijlage aangegeven bedragen vastgesteld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 januari 2003.
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 9 januari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor
granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

10,25

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

9,50

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

8,75

1001 90 99 9000

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

8,25

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

0

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

0

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

C01

EUR/t

24,75

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1102 10 00 9700

C01

EUR/t

19,50

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1103 11 10 9200

C06

EUR/t

0 (1)

C06

EUR/t

0 (1)

1005 90 00 9000

C07

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9400

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

C06

EUR/t

0 (1)

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

11,00

1103 11 90 9800

( ) Als dit product geagglomereerd griesmeel bevat, wordt geen restitutie verleend.
1

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L
366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.
De overige bestemmingen zijn vastgesteld als volgt:
C01 Alle bestemmingen uitgezonderd Polen, Litouwen, Estland, Letland en Hongarije.
C06 Alle bestemmingen uitgezonderd Litouwen, Estland, Letland en Hongarije.
C07 Alle bestemmingen uitgezonderd Estland, Letland en Hongarije.
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VERORDENING (EG) Nr. 38/2003 VAN DE COMMISSIE
van 9 januari 2003
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 10 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 januari 2003.
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 9 januari 2003 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe
te passen correctiebedrag
(in EUR/t)

Productcode

Bestemming

Lopend
1

1e term.
2

2e term.
3

3e term.
4

4e term.
5

5e term.
6

6e term.
7

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

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

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

—
—
—
–10,00
–20,00
0
—
–10,00
—
–3,72
—
0
—
—
—
–13,70
–12,80
–11,80
–10,90
–10,20
—
—
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. 39/2003 VAN DE COMMISSIE
van 9 januari 2003
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 10 januari 2003.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 januari 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 9 januari 2003 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor melasse
(in EUR)

Representatieve prijs per 100 kg
netto van het betrokken product

GN-code

Aanvullend recht per 100 kg netto
van het betrokken product

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)

1703 10 00 (1)

8,18

—

0,03

1703 90 00 ( )

10,60

—

0

1

(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 vastgesteld bedrag van het
recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
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VERORDENING (EG) Nr. 40/2003 VAN DE COMMISSIE
van 9 januari 2003
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 27,804 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 januari 2003.
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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RICHTLIJN 2003/1/EG VAN DE COMMISSIE
van 6 januari 2003
tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG van de
Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische
producten
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

nummer 419 van bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG ook
naar bijlage XI, deel A, bij Verordening (EG) nr. 999/
2001 worden verwezen.

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

Gelet op Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten inzake cosmetische producten (1), laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 2002/34/EG van de Commissie (2), en met name
op artikel 8, lid 2,

Richtlijn 76/768/EEG moet dienovereenkomstig worden
gewijzigd.

(5)

Wegens de bijzondere aard van het risicomateriaal in
kwestie hoeven de lidstaten de in deze richtlijn bedoelde
maatregelen niet uit te stellen tot het einde van de maximale termijn.

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor cosmetische producten en voor consumenten bestemde niet-voedingsproducten,

(6)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de
aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijnen tot opheffing van de technische handelsbelemmeringen in de sector cosmetische producten,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Nummer 419 van bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG, die
de lijst van stoffen bevat die niet in cosmetische
producten mogen voorkomen, is momenteel afgestemd
op Beschikking 97/534/EG van de Commissie van 30
juli 1997 houdende verbod, in verband met overdraagbare spongiforme encefalopathieën, op het gebruik van
risicomateriaal (3). Deze beschikking is ingetrokken bij
Beschikking 2000/418/EG van de Commissie van 29
juni 2000 houdende vaststelling van voorschriften
inzake het gebruik van materiaal dat risico's inhoudt ten
aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën en tot wijziging van Beschikking 94/474/EG (4).
Gezien het advies van het Wetenschappelijk Comité voor
cosmetische producten en voor consumenten bestemde
niet-voedingsproducten (WCCNVP) moet nummer 419
van bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG worden afgestemd
op Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding
en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme
encefalopathieën (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 270/2002 van de Commissie (6).

(2)

Aan nummer 419 van bijlage II bij Richtlijn 76/768/
EEG moet een verwijzing naar het in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001 gespecificeerde risicomateriaal
worden toegevoegd.

(3)

In artikel 22, lid 1, van Verordening (EG) nr. 999/2001
is echter vastgesteld dat bijlage XI, deel A, bij die verordening van toepassing is tot de datum van vaststelling
van een besluit waarna artikel 8 en bijlage V van die
verordening in werking treden. Daarom moet in

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2
1. De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat in de Gemeenschap gevestigde fabrikanten of
importeurs uiterlijk vanaf 15 april 2003 geen cosmetische
producten in de handel brengen die niet aan deze richtlijn
voldoen.
2. De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de producten in lid 1 uiterlijk vanaf 15 april 2003
niet meer aan de eindverbruiker worden verkocht of geleverd.

Artikel 3

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

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

262 van 27.9.1976, blz. 169.
102 van 18.4.2002, blz. 19.
216 van 8.8.1997, blz. 95.
158 van 30.6.2000, blz. 76.
147 van 31.5.2001, blz. 1.
45 van 15.2.2002, blz. 4.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk op 15 april 2003
aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar
verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de
lidstaten.
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Artikel 4
Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 6 januari 2003.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

BIJLAGE
In nummer 419 van bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG wordt
„a) de schedel, met inbegrip van de hersenen en de ogen, de tonsillen en het ruggenmerg van:
— runderen van meer dan twaalf maanden,
— schapen en geiten van meer dan twaalf maanden of waarbij één van de blijvende snijtanden door het tandvlees is gebroken,
en daarvan afgeleide ingrediënten;
b) de milt van schapen en geiten en daarvan afgeleide ingrediënten.”
vervangen door:
„Vanaf de datum bedoeld in artikel 22, lid 1, van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de
Raad (*): het in bijlage V bij die verordening gespecificeerde risicomateriaal en daarvan afgeleide ingrediënten.
Tot die datum: het in bijlage XI, deel A, bij Verordening (EG) nr. 999/2001 gespecificeerde risicomateriaal en
daarvan afgeleide ingrediënten.
(*) PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1.”.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 23 december 2002
tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad voor wat betreft het tot elkaar
brengen en de compensatie van aanbiedingen van en aanvragen om werk
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5236)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/8/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Tot dit doel moet Eures worden geconsolideerd en
versterkt als een essentieel instrument voor het toezicht
op de mobiliteit, voor steun aan het vrije verkeer van
werknemers en de integratie van de Europese arbeidsmarkten, alsook voor informatie aan de burgers over de
relevante communautaire wetgeving.

(6)

Er bestaat een behoefte om de beroeps- en geografische
mobiliteit te onderbouwen overeenkomstig de Europese
werkgelegenheidsstrategie met het oog op de uitvoering
van het actieplan voor vaardigheden en mobiliteit (4) van
de Commissie en de resolutie van de Raad van 3 juni
2002 over hetzelfde onderwerp (5).

(7)

Voor de duidelijkheid is het wenselijk het Europees
netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening opnieuw
op te richten en zijn samenstelling, structuur en taken
meer precies te definiëren. Dit impliceert de vervanging
van Beschikking 93/569/EEG.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Technisch
Comité voor het vrije verkeer van werknemers,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15
oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers
binnen de Gemeenschap (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2434/92 (2), en met name op artikel 44,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Sinds van start is gegaan met het Europees netwerk van
diensten voor de arbeidsvoorziening („Eures”) (opgericht
bij Beschikking 93/569/EEG van de Commissie (3), ter
toepassing van Verordening (EEG) nr. 1612/68) is veel
vooruitgang geboekt.
In het licht van de sinds 1993 opgedane ervaring en om
rekening te houden met recente ontwikkelingen in de
Eures-context en deze te consolideren, zou het netwerk
thans moeten worden versterkt en ten volle geïntegreerd
in de activiteiten van de diensten voor de arbeidsvoorziening van de lidstaten. De thans bestaande verdeling van
de verantwoordelijkheden en de besluitvormingsprocedures moeten worden herzien.
Met het oog op de komende uitbreiding van de Europese
Unie moet ten volle rekening worden gehouden met de
invoering van Eures in de toetredende landen, en moet
het systeem tegelijk efficiënt en beheersbaar blijven.
Met het oog op een verbetering en rationalisering van de
geboden dienstverleningen dient ook rekening te worden
gehouden met de mogelijkheden die door de opkomende
informatie- en communicatietechnologieën worden
geboden.

(1) PB L 257 van 19.10.1968, blz. 2.
(2) PB L 245 van 26.8.1992, blz. 1.
(3) PB L 274 van 22.10.1993, blz. 32.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Het Eures-netwerk
De Commissie, de diensten voor de arbeidsvoorziening van de
lidstaten en alle eventuele partners daarvan, richten een Europees netwerk van diensten voor de arbeidsvoorziening op,
Eures genaamd, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling
van een uitwisseling van informatie en een samenwerking als
bedoeld in deel II van Verordening (EEG) nr. 1612/68.
(4) COM(2002) 72 def. van 13.2.2002.
(5) PB C 162 van 6.7.2002, blz. 1.
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Artikel 2
Doelstellingen
Eures draagt bij tot een gecoördineerde uitvoering van de bepalingen van deel II van Verordening (EEG) nr. 1612/68. Het
biedt steun aan de Europese werkgelegenheidsstrategie en helpt
de Europese interne markt versterken.
Ten behoeve van werkzoekenden, werkenden en werkgevers
tracht Eures in het bijzonder te bevorderen:
a) de ontwikkeling van open en algemeen toegankelijke Europese arbeidsmarkten;
b) de transnationale, interregionale en grensoverschrijdende
uitwisseling van aanbiedingen van en aanvragen om werk;
c) transparantie en uitwisseling van informatie over de Europese arbeidsmarkten, met inbegrip van informatie over
levensomstandigheden en de mogelijkheden tot het
verwerven van vaardigheden;
d) de ontwikkeling van methodologieën en indicatoren hiervoor.
Artikel 3
Samenstelling
Eures omvat de volgende categorieën:
a) de leden van Eures, te weten de gespecialiseerde diensten die
overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
1612/68 door de lidstaten zijn aangewezen, en het Europees
Coördinatiebureau, overeenkomstig de artikelen 21, 22, en
23 van deze verordening, en
b) de partners van Eures, zoals bepaald in artikel 17, lid 1, van
Verordening (EEG) nr. 1612/68, te weten:
i) de regionale diensten voor de arbeidsvoorziening van de
lidstaten;
ii) de diensten voor de arbeidsvoorziening die bevoegd zijn
voor grensregio's;
iii) gespecialiseerde diensten voor de arbeidsvoorziening die
overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 1612/68 bij de Commissie zijn gemeld.
Hieronder vallen ook de vakbonden en werkgeversorganisaties die door de Eures-leden zijn aangewezen.
Artikel 4
De rol van het Europees Coördinatiebureau
Het Directoraat-generaal Werkgelegenheid en sociale zaken van
de Commissie is verantwoordelijk voor het beheer van het
Europees Coördinatiebureau.
Het Europees Coördinatiebureau (hierna het Eures-coördinatiebureau genoemd) ziet toe op de naleving van de bepalingen
van deel II van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en biedt het
netwerk steun bij het uitvoeren van zijn activiteiten.
Dit omvat in het bijzonder:
a) de analyse van geografische en beroepsmobiliteit en de
ontwikkeling van een algemene aanpak van de mobiliteit
overeenkomstig de Europese werkgelegenheidsstrategie;
b) de formulering van een coherente omvattende aanpak en
van passende maatregelen ter bevordering van samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten;
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c) het algemene toezicht op en een evaluatie van de activiteiten
van Eures, en maatregelen om na te gaan of deze worden
uitgevoerd overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1612/68
en overeenkomstig deze beschikking.
Artikel 5
Het Eures-logo
Het letterwoord Eures mag alleen worden gebezigd voor activiteiten binnen Eures. Het wordt geïllustreerd door een standaardlogo in de vorm van een grafisch ontwerp.
Het logo wordt als een Gemeenschapsmerk geregistreerd bij de
Harmonisatie voor de interne markt (HBIM). Het mag door de
leden en partners van Eures worden gebruikt.
Artikel 6
Strategiegroep op hoog niveau
Een strategiegroep op hoog niveau, bestaande uit de hoofden
van de leden van Eures en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie, wordt hierbij opgericht. Zij assisteert
de Commissie bij de bevordering van en het toezicht op de
ontwikkeling van Eures.
De Commissie raadpleegt de strategiegroep op hoog niveau
over kwesties als de strategische planning, de ontwikkeling, de
uitvoering, het toezicht en de evaluatie met betrekking tot de
in deze beschikking bedoelde diensten en activiteiten, met inbegrip van:
a) het Eures-handvest, overeenkomstig artikel 8, lid 2;
b) de Eures-richtsnoeren, overeenkomstig artikel 9, lid 1;
c) het ontwerp-jaarverslag van de Commissie waarin is voorzien bij artikel 19, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1612/
68;
d) het tweejaarlijkse verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal
Comité waarin is voorzien bij artikel 19, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1612/68.
De hoofden van de Europese sociale partners worden uitgenodigd tot de vergaderingen van de groep.
De groep stelt haar werkmethoden en reglement van orde vast.
De strategiegroep wordt in de regel tweemaal per jaar door de
voorzitter bijeengeroepen. Adviezen worden bij eenvoudige
meerderheid van stemmen uitgebracht.
Het Eures-coördinatiebureau neemt het secretariaat waar.
Artikel 7
Werkgroep
Het Eures-coördinatiebureau richt een werkgroep op bestaande
uit Eures-managers, die elk een Eures-lid vertegenwoordigen.
Deze werkgroep moet het Coördinatiebureau bijstaan bij de
ontwikkeling en uitvoering van en het toezicht op de Euresactiviteiten. Het Eures-coördinatiebureau zal op de vergaderingen van de werkgroep vertegenwoordigers van de Europese
sociale partners en waar nodig vertegenwoordigers van andere
Eures-partners en deskundigen uitnodigen.
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Artikel 8
Eures-handvest
1.
Het Eures-coördinatiebureau keurt overeenkomstig de
procedures van artikel 14, lid 2, artikel 15, lid 2, artikel 22, lid
1, onder a), b) en c), en artikel 23 van Verordening (EEG) nr.
1612/68, en na overleg met de bij artikel 6 van deze beschikking opgerichte Eures-strategiegroep op hoog niveau het Eureshandvest goed.
2.
Gebaseerd op het beginsel dat alle aanbiedingen van en
aanvragen om werk die door een lid of partner van Eures
worden bekendgemaakt, in heel de Europese Unie beschikbaar
moeten zijn, dient het Eures-handvest meer in het bijzonder te
zorgen voor:
a) beschrijvingen van de activiteiten die door de leden en partners van Eures worden ondernomen, waaronder:
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liteit binnen het Eures-netwerk, als bedoeld in de artikelen
14, 15 en 16 van Verordening (EEG) nr. 1612/68, met inbegrip van informatie over banen en leermogelijkheden in de
Europese Unie die deel moet gaan uitmaken van een geïntegreerde informatiewebsite over arbeidsmobiliteit.

Artikel 9
Richtsnoeren en plannen voor activiteiten
1. Overeenkomstig het in artikel 8 bedoelde Eures-handvest
en na overleg met de in artikel 6 bedoelde Eures-strategiegroep
op hoog niveau, stelt het Eures-coördinatiebureau richtsnoeren
op voor de activiteiten van Eures over een periode van drie
jaar.
Deze richtsnoeren omvatten de voorwaarden voor eventuele
financiële steun van de Gemeenschap overeenkomstig lid 4.

i) diensten voor het op elkaar afstemmen van de vraag
naar en het aanbod van arbeidsplaatsen, met inbegrip
van persoonlijk beroepskeuzeadvies en klantenadvies,
voor zowel werkzoekenden, werknemers als werkgevers;

2. Op basis van de richtsnoeren presenteren de leden van
Eures hun respectieve activiteitenplannen voor de in de richtsnoeren bestreken periode aan het Eures-coördinatiebureau.
Daarin moet het volgende worden gespecificeerd:

ii) de ontwikkeling van transnationale en grensoverschrijdende samenwerking, met inbegrip van diensten voor de
arbeidsvoorziening en sociale diensten, de sociale partners en andere betrokken instellingen, met het oog op
een beter functioneren van de arbeidsmarkten, hun integratie en grotere mobiliteit;

a) de voornaamste activiteiten die het Eures-lid in het kader
van het netwerk moet ondernemen, met inbegrip van de
transnationale, grensoverschrijdende en sectorale activiteiten
als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 1612/
68;

iii) de bevordering van gecoördineerd toezicht op en van
een gecoördineerde evaluatie van hinderpalen voor
mobiliteit, overschotten en tekorten aan vaardigheden
en migratiestromen;

b) de personele en financiële middelen voor de uitvoering van
deel II van Verordening (EEG) nr. 1612/68;

b) de operationele doelstellingen van het Eures-systeem, de toe
te passen kwaliteitsnormen, alsook de verplichtingen van de
Eures-leden en -partners, hetgeen omvat:
i) de integratie vóór een te bepalen datum van de relevante
vacaturebanken van de leden in het Eures-systeem voor
de uitwisseling van vacatures;
ii) de aard van de informatie, zoals over arbeidsmarktgegevens, levens- en werkomstandigheden, werkaanbiedingen en -aanvragen, hinderpalen voor mobiliteit, die
aan de klanten en de rest van het netwerk dient te
worden verstrekt;
iii) de opleiding en de kwalificaties die vereist zijn voor het
Eures-personeel, en de voorwaarden en procedures voor
de organisatie van bezoeken en voor de taaktoewijzing
van ambtenaren;
iv) het opstellen, indienen bij het Eures-coördinatiebureau,
en uitvoeren van activiteitenplannen, met specifieke
voorschriften voor grensoverschrijdende Eures-activiteiten;

c) de voorzieningen voor toezicht op en evaluatie van de
geplande activiteiten, inclusief de informatie die jaarlijks aan
de Commissie moet worden gezonden.
De activiteitenplannen moeten ook een evaluatie omvatten van
de activiteiten en de bereikte vorderingen tijdens de voorafgaande periode.
3. Het Eures-coördinatiebureau onderzoekt de activiteitenplannen en de toegezonden informatie inzake hun uitvoering
om na te gaan of zij overeenstemmen met de richtsnoeren en
bepalingen van deel II van Verordening (EEG) nr. 1612/68. De
bevindingen van deze evaluatie worden jaarlijks samen met de
Eures-leden overeenkomstig artikel 19, lid 1, van die verordening geanalyseerd, en opgenomen in het tweejaarlijkse verslag
van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het
Economisch en Sociaal Comité, als vereist bij artikel 19, lid 3,
van diezelfde verordening.
4. De Commissie kan overeenkomstig de voorschriften
inzake de relevante begrotingsmiddelen financiële steun
verlenen voor de uitvoering van de activiteitenplannen.

v) de gebruiksvoorwaarden van het Eures-logo door leden
en partners;

Artikel 10

vi) de principes voor het toezicht op en de evaluatie van de
Eures-activiteiten;

Intrekking

c) de procedures voor het opzetten van een uniform systeem
en gemeenschappelijke modellen voor de uitwisseling van
informatie die verband houdt met de arbeidsmarkt en mobi-

Beschikking 93/569/EEG wordt hierbij ingetrokken. Zij blijft
echter van kracht voor werkzaamheden die waren aangevraagd
voordat de onderhavige beschikking in werking trad.

10.1.2003

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 5/19

Artikel 11
Datum van toepassing
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 maart 2003.
Artikel 12
Adressaten
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 december 2002.
Voor de Commissie
Anna DIAMANTOPOULOU

Lid van de Commissie

