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VERORDENING (EG) Nr. 616/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 april 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 5 april 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 april 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 4 april 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 (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052
204
212
999

109,8
110,8
125,1
115,2

0707 00 05

052
068
204
999

86,5
77,0
111,3
91,6

0709 10 00

220
999

187,0
187,0

0709 90 70

052
204
999

80,7
176,7
128,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

76,0
48,6
57,6
41,5
65,8
65,8
59,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
728
999

69,0
79,0
111,7
87,3
80,9
92,6
78,1
79,3
116,9
102,5
89,7

0808 20 50

052
388
512
528
999

74,9
74,0
64,1
60,2
68,3

(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. 617/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 april 2003
tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van
bepaalde benamingen in het „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde
geografische aanduidingen” bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de
bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en
levensmiddelen (Carne dos Açores, Borrego do Nordeste Alentejano, Carne de Porco Alentejano,
Pomodoro di Pachino, Uva da tavola di Mazzarrone)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Deze benamingen komen derhalve in aanmerking voor
inschrijving in het „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen”
en dus voor bescherming in de hele Gemeenschap als
beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding.

(5)

De bijlage bij deze verordening vormt een aanvulling op
de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 van de
Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 492/2003 (5),

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14
juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en
levensmiddelen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2796/2000 van de Commissie (2), en met name op artikel 6,
leden 3 en 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 heeft Portugal bij de Commissie
twee aanvragen tot registratie als geografische aanduiding ingediend voor de benamingen „Carne dos Açores”
en „Borrego do Nordeste Alentejano” en één aanvraag
tot registratie als oorsprongsbenaming voor de benaming „Carne de Porco Alentejano” en heeft Italië bij de
Commissie twee aanvragen tot registratie als geografische aanduiding ingediend voor de benamingen „Pomodoro di Pachino” en „Uva da tavola di Mazzarrone”.

(2)

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van bovengenoemde
verordening is geconstateerd dat de aanvragen aan de
voorschriften van die verordening voldoen, en met name
alle in artikel 4 van die verordening bedoelde gegevens
bevatten.

(3)

Bij de Commissie zijn derhalve geen bezwaren als
bedoeld in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2081/92
ingediend naar aanleiding van de bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (3) van de in
de bijlage bij deze verordening vermelde benamingen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 wordt aangevuld
met de in de bijlage bij deze verordening vermelde benamingen, die in het in artikel 6, lid 3, van Verordening (EEG) nr.
2081/92 bedoelde „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen” worden
ingeschreven als beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of als
beschermde geografische aanduiding (BGA).
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 april 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1.
(2) PB L 324 van 21.12.2000, blz. 26.
(3) PB C 168 van 13.7.2002, blz. 12 (Carne dos Açores);
PB C 168 van 13.7.2002, blz. 15 (Borrego do Nordeste Alentejano);
PB C 168 van 13.7.2002, blz. 17 (Carne de Porco Alentejano);
PB C 168 van 13.7.2002, blz. 7 (Pomodoro di Pachino);
PB C 186 van 6.8.2002, blz. 13 (Uva da tavola di Mazzarrone).

(4) PB L 327 van 18.12.1996, blz. 11.
(5) PB L 73 van 19.3.2003, blz. 3.

L 89/4

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

BIJLAGE
IN BIJLAGE I BIJ HET VERDRAG GENOEMDE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE
Vlees (en slachtafvallen), vers
PORTUGAL
Carne dos Açores (BGA)
Borrego do Nordeste Alentejano (BGA)
Carne de Porco Alentejano (BOB)
Groenten en fruit
ITALIË
Pomodoro di Pachino (BGA)
Uva da tavola di Mazzarrone (BGA)
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VERORDENING (EG) Nr. 618/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 april 2003
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar
bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2002
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige
marktsituatie leidt voor de betrokken rijst tot 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,

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 van de Commissie (2), en met name op artikel
13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1898/2002 van de
Commissie (3) is een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1948/2002 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bij uitvoer vast te
stellen. Bij deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte
rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1898/2002 bedoelde inschrijving wordt op grond
van de van 31 maart tot en met 3 april 2003 ingediende
offertes vastgesteld op 295,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 5 april 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 april 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

329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
287 van 25.10.2002, blz. 11.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
299 van 1.11.2002, blz. 18.
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VERORDENING (EG) Nr. 619/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 april 2003
tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst naar
het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1895/2002
(3)

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 van de Commissie (2), en met name op artikel
10, lid 1,

Bij deze vaststelling moet met name rekening worden
gehouden met de in de artikelen 2 en 3 van Verordening
(EEG) nr. 2692/89 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan iedere inschrijver wiens offerte gelijk is aan
of lager is dan de maximumsubsidie.

(4)

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de Commissie
van 6 september 1989 houdende uitvoeringsbepalingen inzake
de verzending van rijst naar Réunion (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1453/1999 (4), inzonderheid op artikel 9, lid 1,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1895/2002 van de
Commissie (5) is een inschrijving voor de vaststelling van
de subsidie voor de verzending van rijst naar het eiland
Réunion opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2692/89, kan de Commissie volgens de procedure van
artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond
van de ingediende offertes, besluiten een maximumsubsidie vast te stellen.

Artikel 1
Op grond van de offertes die van 31 maart tot en met 3 april
2003 zijn ingediend in het kader van de in Verordening (EG)
nr. 1895/2002 bedoelde inschrijving wordt een maximumsubsidie van 302,00 EUR/t vastgesteld voor de verzending van
langkorrelige B gedopte rijst van GN-code 1006 20 98 naar het
eiland Réunion.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 5 april 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 april 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

329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
261 van 7.9.1989, blz. 8.
167 van 2.7.1999, blz. 19.
287 van 25.10.2002, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 620/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 april 2003
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar
bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1896/2002
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige
marktsituatie leidt voor de betrokken rijst tot 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,

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 van de Commissie (2), en met name op artikel
13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1896/2002 van de
Commissie (3) is een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1948/2002 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bij uitvoer vast te
stellen. Bij deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte
rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1896/2002 bedoelde inschrijving wordt op grond
van de van 31 maart tot en met 3 april 2003 ingediende
offertes vastgesteld op 154,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 5 april 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 april 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

329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
287 van 25.10.2002, blz. 5.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
299 van 1.11.2002, blz. 18.
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VERORDENING (EG) Nr. 621/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 april 2003
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/2002
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige
marktsituatie voor de betrokken rijst leidt tot 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,

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 van de Commissie (2), en met name op artikel
13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1897/2002 van de
Commissie (3) is een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1948/2002 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bij uitvoer vast te
stellen. Bij deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 1897/2002 bedoelde
inschrijving wordt op grond van de van 31 maart tot en met 3
april 2003 ingediende offertes vastgesteld op 154,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 5 april 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 april 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

329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
287 van 25.10.2002, blz. 8.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
299 van 1.11.2002, blz. 18.
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VERORDENING (EG) Nr. 622/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 april 2003
tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen
op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2320/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2002 tot instelling van
gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van
de burgerluchtvaart (1), en met name op artikel 4, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

De Commissie moet maatregelen vaststellen voor de
tenuitvoerlegging van gemeenschappelijke basisnormen
voor de beveiliging van de luchtvaart in de hele Europese
Unie. Een verordening is daarvoor het meest geschikte
instrument.
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2320/2002 en
om wederrechtelijke daden te voorkomen, zouden de
maatregelen in de bijlage bij deze verordening geheim
moeten zijn en niet gepubliceerd moeten worden.
Daartoe moet er in het licht van de lokale risicobeoordeling onderscheid tussen luchthavens kunnen worden
gemaakt. Derhalve moet de Commissie worden meegedeeld welke luchthavens worden geacht een kleiner
risico op te leveren.

Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan
onder:
— „nationaal programma voor de beveiliging van de burgerluchtvaart”: de regelgeving, praktijken en procedures die
overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2320/
2002 door de lidstaten worden vastgesteld om de beveiliging van de burgerluchtvaart op hun grondgebied te waarborgen;
— „bevoegde autoriteit”: de overeenkomstig artikel 5, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 2320/2002 door een lidstaat
aangewezen nationale autoriteit die verantwoordelijk is
voor de coördinatie van en het toezicht op de uitvoering
van zijn nationale programma voor de beveiliging van de
burgerluchtvaart.

Artikel 3
Vertrouwelijkheid
De in artikel 1 bedoelde maatregelen worden in de bijlage
vermeld.

Daarnaast moeten de uitvoeringsmaatregelen afhankelijk
van de aard van de luchtvaartactiviteiten kunnen
variëren. De Commissie moet op de hoogte worden
gesteld wanneer er compenserende maatregelen worden
toegepast om voor een gelijkwaardig beveiligingsniveau
te zorgen.

Deze maatregelen zijn geheim en worden niet gepubliceerd. Ze
worden alleen ter beschikking gesteld aan personen die naar
behoren door een lidstaat of de Commissie gemachtigd zijn.

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité voor
de beveiliging van de burgerluchtvaart,

Kennisgeving

Artikel 4

De lidstaten stellen de Commissie schriftelijk in kennis van alle
luchthavens waarvoor zij gebruik hebben gemaakt van de
mogelijkheid die krachtens artikel 4, lid 3, onder a) of c), van
Verordening (EG) nr. 2320/2002 wordt geboden.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 5
Artikel 1
Doelstelling
In deze verordening worden de nodige maatregelen vastgesteld
voor de tenuitvoerlegging en technische aanpassing van
gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de
luchtvaart die in de nationale programma's voor de beveiliging
van de burgerluchtvaart worden opgenomen.
(1) PB L 355 van 30.12.2002, blz. 1.

Compenserende maatregelen
De lidstaten stellen de Commissie schriftelijk in kennis van de
compenserende maatregelen die krachtens punt 4.2 van de
bijlage van Verordening (EG) nr. 2320/2002 worden toegepast.

Artikel 6
Deze verordening treedt in werking op 19 april 2003.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 april 2003.
Voor de Commissie
Loyola DE PALACIO

Vice-voorzitter

BIJLAGE
GEDETAILLEERDE MAATREGELEN VOOR DE BEVEILIGING VAN DE LUCHTVAART
Overeenkomstig artikel 3 is de bijlage geheim en wordt deze niet gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 18 februari 2003
betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, namens het eiland Man en de Europese Gemeenschap tot uitbreiding, tot het eiland Man, van de rechtsbescherming van databanken,
zoals vastgesteld in hoofdstuk III van Richtlijn 96/9/EG
(2003/239/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van
databanken (1), en met name op artikel 11, lid 3,
Gezien het voorstel van de Commissie (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het in artikel 7 van Richtlijn 96/9/EG bedoelde recht is
van toepassing op databanken waarvan de fabrikant of
de rechthebbende krachtens artikel 11, leden 1 en 2, van
die richtlijn in aanmerking komt voor bescherming.

(2)

De wetgeving van het eiland Man inzake de bescherming
van databanken is in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 96/9/EG en biedt een bescherming
die gelijkwaardig is met die waarin hoofdstuk III van die
richtlijn voorziet. Het eiland Man is van plan de toepassing van die wetgeving uit te breiden tot onderdanen
van de lidstaten van de Europese Unie, natuurlijke
personen die hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van een lidstaat hebben, alsmede vennootschappen
of ondernemingen die overeenkomstig de wetgeving van
één van de lidstaten opgericht zijn en die hun statutaire
zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging in een lidstaat
hebben.

(3)

Het eiland Man komt derhalve in aanmerking voor
uitbreiding van de bescherming waarin hoofdstuk III van
Richtlijn 96/9/EG voorziet. De duur van de aldus uitgebreide bescherming mag echter niet langer zijn dan in
artikel 10 van Richtlijn 96/9/EG wordt bepaald.

(1) PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20.
(2) PB C 331 E van 31.12.2002, blz. 313.

(4)

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot
uitbreiding van de in hoofdstuk III van Richtlijn 96/9/EG
vastgestelde bescherming tot het eiland Man moet dienovereenkomstig worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1
De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
namens het eiland Man, en de Europese Gemeenschap tot
uitbreiding, tot het eiland Man, van de rechtsbescherming van
databanken, zoals vastgesteld in hoofdstuk III van Richtlijn 96/
9/EG, wordt hierbij namens de Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling staat in de bijlage.
Artikel 2
De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te
wijzen die bevoegd is de brief aan het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland te ondertekenen, waarmee
de instemming van de Gemeenschap om door de overeenkomst
gebonden te zijn tot uiting wordt gebracht.

Gedaan te Brussel, 18 februari 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
N. CHRISTODOULAKIS
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OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING
tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, namens het eiland Man, en
de Europese Gemeenschap betreffende de wederzijdse uitbreiding, tot het eiland Man, van de
bescherming van databanken, zoals vastgesteld in hoofdstuk III van Richtlijn 96/9/EG
A. Brief van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland namens het eiland Man
Geachte heer, mevrouw,
Ik heb de eer voor te stellen dat de volgende overeenkomst wordt gesloten teneinde de bescherming sui
generis van databanken uit te breiden tot het eiland Man.
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland, namens het eiland Man, en de Europese Gemeenschap tot uitbreiding, tot het eiland Man,
van de rechtsbescherming van databanken, zoals vastgesteld in hoofdstuk III van Richtlijn 96/9/EG
DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND
NAMENS HET EILAND MAN
VERLANGENDE de productie, de distributie en de verhandeling van databanken te intensifiëren en te stimu-

leren,
ERKENNENDE dat zowel de Europese Gemeenschap als het eiland Man voorzien in de bescherming sui
generis van databanken waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud getuigt van
een substantiële investering,
ERKENNENDE dat de bescherming krachtens Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van
11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20) beperkt
is tot de fabrikanten en de rechthebbenden van databanken die onderdaan van een lidstaat van de Europese
Unie zijn of hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van de Europese Gemeenschap hebben, en tot
vennootschappen en ondernemingen die overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat opgericht zijn en
voldoen aan de voorwaarden van artikel 11, lid 2, van de genoemde richtlijn, maar dat deze bescherming
kan worden uitgebreid tot rechthebbenden uit derde landen,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1
De Europese Gemeenschap en het eiland Man (die voor de toepassing van deze overeenkomst elk een
„betrokken partij” zijn) voorzien in de bescherming sui generis van databanken zoals vastgesteld in hoofdstuk III van Richtlijn 96/9/EG en breiden (voorzover dit nog niet is gebeurd) deze bescherming sui generis
uit tot databanken waarvan de fabrikanten of de rechthebbenden de volgende hoedanigheid hebben:
a) onderdanen van één van de lidstaten van de Europese Unie;
b) natuurlijke personen die hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van de andere betrokken partij
hebben;
c) vennootschappen of ondernemingen die overeenkomstig de wetgeving van het eiland Man of de wetgeving van één van de lidstaten van de Europese Unie opgericht zijn en die hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging op het grondgebied van een betrokken partij hebben.
Indien een vennootschap of onderneming als bedoeld onder c) alleen haar statutaire zetel op het grondgebied van een betrokken partij heeft, moeten haar werkzaamheden een daadwerkelijke en duurzame band
hebben met de economie van een betrokken partij.
Artikel 2
De duur van de bescherming voor databanken is in overeenstemming met artikel 10 van Richtlijn 96/9/
EG.

5.4.2003

5.4.2003

NL

Publicatieblad van de Europese Unie
Artikel 3

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 november 2003.
Ik zou u erkentelijk zijn als u de instemming van de Europese Gemeenschap met de hierboven voorgestelde
overeenkomst zou willen bevestigen, en ik stel voor dat deze brief en uw brief als antwoord hierop
tezamen een overeenkomst tussen onze twee autoriteiten vormen.
Hoogachtend,

Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Hecho en Bruselas, el
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Fatto a Bruxelles, addì
Gedaan te Brussel,
Feito em Bruxelas, em
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on behalf of the Isle of Man
Por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en nombre de la Isla de Man
For Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på vegne af Isle of Man
Für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland im Namen der Insel Man
Για το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας εξ ονόµατος της Νήσου του Μαν
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, au nom de l'île de Man
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per conto dell'Isola di Man
Voor het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland namens het eiland Man
Pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em nome da Ilha de Man
Mansaarta edustavan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan puolesta
För Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland på Isle of Mans vägnar
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B. Brief van de Europese Gemeenschap

Geachte heer, mevrouw,
Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van vandaag, die luidt als volgt:
„Ik heb de eer voor te stellen dat de volgende overeenkomst wordt gesloten teneinde de bescherming
sui generis van databanken uit te breiden tot het eiland Man.
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië
en Noord-Ierland, namens het eiland Man, en de Europese Gemeenschap tot uitbreiding, tot het eiland
Man, van de rechtsbescherming van databanken, zoals vastgesteld in hoofdstuk III van Richtlijn 96/9/
EG
DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORDIERLAND NAMENS HET EILAND MAN
VERLANGENDE de productie, de distributie en de verhandeling van databanken te intensifiëren en te

stimuleren,
ERKENNENDE dat zowel de Europese Gemeenschap als het eiland Man voorzien in de bescherming sui
generis van databanken waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud getuigt
van een substantiële investering,
ERKENNENDE dat de bescherming krachtens Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77 van 27.3.1996, blz.
20) beperkt is tot de fabrikanten en de rechthebbenden van databanken die onderdaan van een lidstaat
van de Europese Unie zijn of hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van de Europese Gemeenschap hebben, en tot vennootschappen en ondernemingen die overeenkomstig de wetgeving van een
lidstaat opgericht zijn en voldoen aan de voorwaarden van artikel 11, lid 2, van de genoemde richtlijn,
maar dat deze bescherming kan worden uitgebreid tot rechthebbenden uit derde landen,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1
De Europese Gemeenschap en het eiland Man (die voor de toepassing van deze overeenkomst elk een
„betrokken partij” zijn) voorzien in de bescherming sui generis van databanken zoals vastgesteld in
hoofdstuk III van Richtlijn 96/9/EG en breiden (voorzover dit nog niet is gebeurd) deze bescherming
sui generis uit tot databanken waarvan de fabrikanten of de rechthebbenden de volgende hoedanigheid
hebben:
a) onderdanen van één van de lidstaten van de Europese Gemeenschap;
b) natuurlijke personen die hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van de andere betrokken
partij hebben;
c) vennootschappen of ondernemingen die overeenkomstig de wetgeving van het eiland Man of de
wetgeving van één van de lidstaten van de Europese Gemeenschap opgericht zijn en die hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging op het grondgebied van een betrokken partij hebben.
Indien een vennootschap of onderneming als bedoeld onder c) alleen haar statutaire zetel op het grondgebied van een betrokken partij heeft, moeten haar werkzaamheden een daadwerkelijke en duurzame
band hebben met de economie van een betrokken partij.

Artikel 2
De duur van de bescherming voor databanken is in overeenstemming met artikel 10 van Richtlijn 96/
9/EG.
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Artikel 3

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 november 2003.
Ik zou u erkentelijk zijn als u de instemming van de Europese Gemeenschap met de hierboven voorgestelde overeenkomst zou willen bevestigen, en ik stel voor dat deze brief en uw brief als antwoord
hierop tezamen een overeenkomst tussen onze twee autoriteiten vormen.”.
Ik heb de eer te bevestigen dat het bovenstaande aanvaardbaar is voor de Europese Gemeenschap en dat
uw brief en deze brief overeenkomstig uw voorstel tezamen een overeenkomst vormen.
Hoogachtend,

Hecho en Bruselas, el
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Gedaan te Brussel,
Feito em Bruxelas, em
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 24 maart 2003
houdende wijziging van Beschikking 2000/45/EG wat betreft de geldigheid van de milieucriteria
voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor wasmachines
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 218)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/240/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Beschikking 2000/45/EG dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité dat is
opgericht op grond van artikel 17 van Verordening (EG)
nr. 1980/2000,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees
Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een herzien
communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren (1), en met name op artikel 6, lid 1, tweede alinea,
Na raadpleging van het Bureau voor de milieukeur van de
Europese Unie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op grond van Verordening (EG) nr. 1980/2000 kan de
communautaire milieukeur worden toegekend aan een
product waarvan de eigenschappen werkelijk kunnen
bijdragen tot verbeteringen van essentiële milieuaspecten.

(2)

In Verordening (EG) nr. 1980/2000 wordt bepaald dat
per productengroep specifieke criteria voor de milieukeur worden vastgesteld.

(3)

Voorts is hierin bepaald dat een herziening van de milieukeurcriteria en van de eisen inzake beoordeling en
toezicht op de naleving van de criteria tijdig vóór het
eind van de geldigheidsperiode van de voor iedere
productengroep gespecificeerde criteria moet plaatsvinden.

(4)

In aansluiting op de herziening van Beschikking 2000/
45/EG van de Commissie (2) is het wenselijk dat de
geldigheidsperiode van die milieucriteria gedurende een
periode van drie jaar wordt verlengd.

(1) PB L 237 van 21.9.2000, blz. 1.
(2) PB L 16 van 21.1.2000, blz. 74.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De tekst van artikel 3 van Beschikking 2000/45/EG wordt
vervangen door de volgende tekst:
„Artikel 3
De omschrijving van de productengroep en de op de
productengroep toepasselijke criteria gelden vanaf de dag
waarop deze beschikking wordt bekendgemaakt tot 30
november 2005. Indien evenwel op die datum nog geen
nieuwe beschikking tot vaststelling van de omschrijving
van de productengroep en de voor de productengroep
geldende criteria werd gegeven, wordt de geldigheidsduur
van deze beschikking verlengd tot 30 november 2006 of
tot de dag waarop de nieuwe beschikking wordt vastgesteld, indien deze eerder valt.”.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 24 maart 2003.
Voor de Commissie
Margot WALLSTRÖM

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 26 maart 2003
tot wijziging van Beschikking 1999/391/EG van de Commissie van 31 mei 1999 betreffende de
vragenlijst met betrekking tot Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en
bestrijding van verontreiniging (IPPC) (tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/692/EEG van de Raad)
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 881)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/241/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september
1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (1), inzonderheid op artikel 16,

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het conform artikel 6 van Richtlijn 91/692/EEG uitgebrachte advies van het comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Gelet op Richtlijn 91/692/EG van de Raad van 23 december
1991 tot standaardisering en rationalisering van de verslagen
over de toepassing van bepaalde richtlijnen op milieugebied (2),

Beschikking 1999/391/EG van de Commissie wordt als volgt
gewijzigd:

Overwegende hetgeen volgt:

De vragenlijst bij Beschikking 1999/391/EG van de Commissie
wordt vervangen door de aan deze beschikking gehechte
vragenlijst.

(1)

(2)

Artikel 16, lid 3, van Richtlijn 96/61/EG bepaalt dat de
verslagen over de uitvoering van deze richtlijn en de
doeltreffendheid ervan in vergelijking met andere
Gemeenschapsinstrumenten voor milieubescherming
volgens de artikelen 5 en 6 van Richtlijn 91/692/EEG
worden opgesteld.
Artikel 16, lid 1, van Richtlijn 96/61/EG bepaalt dat de
beschikbare representatieve gegevens over grenswaarden
vanaf 2003 in het algemene tenuitvoerleggingsverslag
worden opgenomen.

Artikel 2
De lidstaten dienen deze vragenlijst te gebruiken als basis voor
het opstellen van het verslag over de periode 2003 tot en met
2005 dat bij de Commissie moet worden ingediend ingevolge
artikel 5 van Richtlijn 91/692/EEG en artikel 16, lid 3, van
Richtlijn 96/61/EG.
Artikel 3

(3)

Artikel 5 van Richtlijn 91/692/EEG bepaalt dat het
verslag wordt opgesteld aan de hand van een vragenlijst
of een schema, door de Commissie opgesteld met hulp
van het bij artikel 6 van de richtlijn ingestelde comité.

(4)

Het eerste verslag bestreek het tijdvak 2000 tot en met
2002.

Voor de Commissie

Het tweede verslag zal betrekking hebben op het tijdvak
2003 tot en met 2005.

Lid van de Commissie

(5)

(1) PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
(2) PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48.

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 maart 2003.

Margot WALLSTRÖM

L 89/18

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

BIJLAGE
VRAGENLIJST BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN RICHTLIJN 96/61/EG INZAKE GEÏNTEGREERDE PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN VERONTREINIGING (IPPC)
1.

ALGEMEEN
1.1. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nationale wetgeving en het vergunningssysteem die
noodzakelijk waren om te voldoen aan de algemene doelstelling van verwezenlijking van geïntegreerde preventie en bestrijding van de verontreiniging die veroorzaakt wordt door de in bijlage I
van de richtlijn opgesomde activiteiten?

2.

BETROKKEN ACTIVITEITEN EN INSTALLATIES
2.1. Hoeveel installaties vallen, voor elk onderdeel van bijlage I (punten 1.1, 2.3.a), 6.4.b), enz.), binnen
de onderstaande categorieën?
— Alle bestaande installaties in de zin van artikel 2, lid 4, die in bedrijf waren aan het einde van de verslagperiode.
— Bestaande installaties waarvoor aan de bevoegde autoriteit een belangrijke wijziging werd meegedeeld en
waarvoor een vergunning werd verleend tijdens de verslagperiode.
— Nieuwe installaties (inclusief nog niet in bedrijf zijnde installaties) waarvoor tijdens de verslagperiode een
vergunning werd verleend.
Bij de beantwoording van deze vraag moet er rekening mee worden gehouden dat eenzelfde installatie kan
worden gebruikt voor activiteiten die onder verschillende onderdelen vallen. Alle betrokken activiteiten
dienen te worden vermeld (zelfs als dit betekent dat de installatie meer dan een keer word geteld). Aangezien
vele chemische installaties voor meer dan één activiteit als bedoeld in de onderdelen van punt 4 worden
gebruikt, dienen uitsluitend de totaalcijfers voor punt 4 te worden vermeld (d.w.z. geen cijfers voor de afzonderlijke onderdelen).

Tabel 1
Categorieën van activiteiten waarvoor het totale aantal installaties moet worden gerapporteerd
Activiteiten van bijlage 1

1.1.

Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW

1.2.

Aardolie- en gasraffinaderijen

1.3.

Cokesfabrieken

1.4.

Installaties voor het vergassen en vloeibaar maken van steenkool

2.1.

Installaties voor het roosten of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts

2.2.

Installaties voor de productie van ijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip
van uitrusting voor continugieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur

2.3.a)

Installaties voor verwerking van ferrometalen door warmwalsen met een capaciteit van meer dan
20 ton ruwstaal per uur

2.3.b)

Installaties voor verwerking van ferrometalen door smeden met hamers met een slagarbeid van
meer dan 50 kilojoule per hamer, wanneer een thermisch vermogen van meer dan 20 MW
wordt gebruikt

2.3.c)

Installaties voor verwerking van ferrometalen door het aanbrengen van deklagen van gesmolten
metaal, met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2 ton ruwstaal per uur

2.4.

Smelterijen van ferrometalen met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag

2.5.a)

Installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire
grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procédés
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Activiteiten van bijlage 1

2.5.b)

Installaties voor het smelten van non-ferrometalen, met inbegrip van legeringen, inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten) met een smeltcapaciteit van meer dan 4 ton per dag
voor lood en cadmium of 20 ton per dag voor alle andere metalen per dag

2.6.

Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer
dan 30 m3 bedraagt

3.1.

Installaties voor de productie van cementklinkers in draaiovens met een productiecapaciteit van
meer dan 500 ton per dag, of van ongebluste kalk in draaiovens met een productiecapaciteit van
meer dan 50 ton per dag, of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton
per dag

3.2.

Installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestproducten

3.3.

Installaties voor de fabricage van glas, met inbegrip van installaties voor de fabricage van glasvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag

3.4.

Installaties voor het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van installaties voor de fabricage
van mineraalvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag

3.5.

Installaties voor het fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name
dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een productiecapaciteit per kilo van meer dan 75 ton per dag, en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m3 en
met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m3

4.

Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, anorganischchemische basisproducten, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of
samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en biociden en explosieven,
en installaties voor de fabricage van farmaceutische basisproducten die een chemisch of biologisch procédé gebruiken

5.1.

Installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in
de lijst van artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG in de zin van de bijlagen II A en II B
(handelingen R1, R5, R6, R8 en R9) van Richtlijn 75/442/EEG en van Richtlijn 75/439/EEG van
de Raad van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie met een capaciteit van
meer dan 10 ton per dag

5.2.

Installaties voor de verbranding van stedelijk afval in de zin van Richtlijn 89/369/EEG van de
Raad van 8 juni 1989 ter voorkoming van door nieuwe installaties voor de verbranding van
stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging en Richtlijn 89/429/EEG van de Raad van 21
juni 1989 ter vermindering van door bestaande installaties voor de verbranding van stedelijk
afval veroorzaakte luchtverontreiniging, met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur

5.3.

Installaties voor de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen in de zin van bijlage II A van
Richtlijn 75/442/EEG, rubrieken D8, D9, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag

5.4.

Stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van meer dan
25 000 ton hebben, met uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen

6.1.a)

Industriële installaties voor de fabricage van papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen

6.1.b)

Industriële installaties voor de fabricage van papier en karton met een productiecapaciteit van
meer dan 20 ton per dag

6.2.

Installaties voor de voorbehandeling (wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of
textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag

6.3.

Installaties voor het looien van huiden met een verwerkingscapaciteit van meer dan 12 ton eindproducten per dag
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6.4.a)

Abattoirs met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren

6.4.b)

Bewerking en verwerking voor de fabricage van levensmiddelen op basis van:
— dierlijke grondstoffen (andere dan melk) met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton
per dag eindproducten;
— plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten (gemiddelde waarde op driemaandelijkse basis)

6.4.c)

Bewerking en verwerking van melk, met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200
ton per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis)

6.5.

Installaties voor de destructie of verwerking van kadavers en dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag

6.6.a)

Installaties voor intensieve pluimveehouderij met meer dan 40 000 plaatsen voor pluimvee

6.6.b)

Installaties voor intensieve varkenshouderij met meer dan 2 000 plaatsen voor mestvarkens (van
meer dan 30 kg)

6.6.c)

Installaties voor intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen

6.7.

Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het
aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of
impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg oplosmiddel per uur, of meer
dan 200 ton per jaar

6.8.

Installaties voor de fabricage van koolstof (harde gebrande steenkool) of elektrografiet door
verbranding of grafitisering

2.2. Wat was het totale aantal IPPC-installaties aan het einde van de verslagperiode?
Bij de beantwoording van deze vraag dient er op te worden gelet eenzelfde installatie niet meer dan één keer
te tellen, ook als deze voor verschillende activiteiten van bijlage I wordt gebruikt.

3.

FUNDAMENTELE VERPLICHTINGEN VAN DE EXPLOITANT
3.1. Welke maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten verzekeren dat
de installaties worden geëxploiteerd in overeenstemming met de algemene beginselen in artikel 3?

4.

BESTAANDE INSTALLATIES
4.1. Welke juridisch bindende maatregelen of administratieve plannen zijn opgesteld om ervoor te
zorgen dat aan de eisen van artikel 5, lid 1, wordt voldaan aan het einde van de daar genoemde overgangstermijn?

5.

VERGUNNINGSAANVRAGEN
5.1. Hoe verzekert de nationale wetgeving dat vergunningsaanvragen alle informatie bevatten die vereist
is bij artikel 6?

6.

COÖRDINATIE VAN DE VERGUNNINGSPROCEDURE EN -VOORWAARDEN
6.1. Welke bevoegde autoriteit of autoriteiten zijn betrokken bij de vergunningsprocedure voor IPPCinstallaties?
6.2. Hoe verzekert de nationale wetgeving dat de vergunningsprocedure en -voorwaarden ten volle
worden gecoördineerd wanneer er meer dan één bevoegde autoriteit in het spel is? Hoe werkt deze
coördinatie in de praktijk?
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7.

VERGUNNINGSVOORWAARDEN
7.1. Volledigheid van de vergunningsvoorwaarden
7.1.1. Op welke wijze verzekert de nationale wetgeving dat de vergunning alle eisen omvat die in artikel 9
worden genoemd? Gelieve met name nader toe te lichten op welke wijze de volgende punten zijn
geregeld:
— grenswaarden voor emissies in de lucht en het water;
— minimalisatie van langeafstands- of grensoverschrijdende verontreiniging;
— bescherming van de bodem en het grondwater;
— afvalbeheer;
— efficiënt gebruik van energie;
— lozingscontrole-eisen;
— preventie van ongevallen en de beperking van de consequenties daarvan;
— maatregelen voor abnormale bedrijfsomstandigheden;
— sanering van het terrein na definitieve stopzetting van de activiteiten (eis van een „bevredigende
toestand”);
— bijzondere voorzieningen voor installaties als bedoeld in punt 6.6 van bijlage I.

7.2. Toepasselijkheid en adequaatheid van de vergunningsvoorwaarden
7.2.1. Aan de hand van welke wettelijke voorschriften, procedures en criteria worden emissiegrenswaarden
en andere vergunningsvoorwaarden op zodanige wijze vastgesteld dat zij tot een hoog beschermingsniveau voor het milieu als geheel leiden? Zijn er specifieke richtsnoeren voor de bevoegde autoriteiten
vastgesteld? Zo ja, gelieve inlichtingen te verschaffen over de aard van deze richtsnoeren.
7.2.2. Welk soort (al dan niet bindende) richtsnoeren bestaan er in de lidstaten voor het bepalen van de beste
beschikbare technieken?
7.2.3. Beschrijf in algemene termen hoe met de door de Commissie ingevolge artikel 16, lid 2, of door internationale organisaties bekendgemaakte informatie in het algemeen of in specifieke gevallen rekening
wordt gehouden bij het bepalen van de beste beschikbare technieken.
7.2.4. Hoe nuttig is de door de Commissie uit hoofde van artikel 16, lid 2, gepubliceerde informatie als bron
van informatie voor het bepalen van de emissiegrenswaarden, equivalente parameters en technische
maatregelen op basis van de beste beschikbare technieken? Hoe kan dit nut worden verhoogd?
7.2.5. Welke maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de emissiegrenswaarden en de gelijkwaardige parameters en technische maatregelen waarvan sprake in artikel 9, lid 3, gebaseerd worden op de
beste beschikbare technieken, zonder dat het gebruik van een techniek of een specifieke technologie
wordt voorgeschreven, maar rekening houdend met de technische kenmerken van de installatie, de
geografische ligging en de plaatselijke milieuomstandigheden?
7.2.6. Welk soort (al dan niet bindende) richtsnoeren bestaan er in de lidstaten betreffende de in de vergunning op te nemen lozingscontrole-eisen?
7.2.7. Wat zijn uw ervaringen met de onderlinge afstemming van de vergunningseisen die uit de IPCC-richtlijn enerzijds en uit de richtlijn tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasuitstootrechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG anderzijds voortvloeien?
Opmerking: De lidstaten hoeven deze vraag niet te beantwoorden als laatstgenoemde regeling niet
zoals gepland op 1 januari 2005 in werking treedt.

7.3. Beschikbare representatieve gegevens
7.3.1. Gelieve beschikbare representatieve gegevens over de grenswaarden te verstrekken per specifieke activiteitencategorie van bijlage I en, indien van toepassing, aan te geven op welke beste beschikbare technieken deze waarden zijn gebaseerd. Hoe zijn deze gegevens gekozen en verzameld.
De Commissie kan voor of gedurende de verslagperiode richtsnoeren geven voor het beantwoorden
van deze vraag.
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7.3.2. Welke andere typen vergunningsvoorwaarden dan emissiegrenswaarden zijn er vastgesteld? Geef met
name enkele voorbeelden van:
— equivalente parameters en technische maatregelen die in de vergunning vastgestelde emissiegrenswaarden aanvullen;
— equivalente parameters en technische maatregelen die emissiegrenswaarden vervangen;
— voorwaarden betreffende de bescherming van de bodem en het grondwater, afvalbeheer, efficiënt
gebruik van energie, lozingscontrole-eisen, preventie van ongevallen en de beperking van de
consequenties daarvan, maatregelen voor abnormale bedrijfsomstandigheden, en sanering van het
terrein na definitieve stopzetting van de activiteiten;
— voorwaarden betreffende milieubeheersystemen.

8.

DWINGENDE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
8.1. Voorziet de nationale wetgeving in de mogelijkheid om bepaalde eisen voor bepaalde categorieën
van installaties bij dwingende algemene voorschriften vast te stellen in plaats van deze als individuele vergunningsvoorwaarden op te nemen?
8.2. Voor welke categorieën van installaties zijn dwingende algemene voorschriften vastgesteld? Welke
vorm nemen deze voorschriften aan?

9.

MILIEUKWALITEITSNORMEN
9.1. Op welke wijze regelt de nationale wetgeving de situatie dat aanvullende maatregelen vereist zijn
wanneer de beste beschikbare technieken ontoereikend zijn om te voldoen aan een milieukwaliteitsnorm die is neergelegd in of gedefinieerd ingevolge de communautaire wetgeving?
9.2. Hebben er zich dergelijke gevallen voorgedaan? Zo ja, geef voorbeelden van aanvullende maatregelen.

10.

ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN DE BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN
10.1. Welke stappen zijn er gezet om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten de ontwikkelingen
op het gebied van de beste beschikbare technieken volgen of daarvan op de hoogte worden
gesteld?

11.

WIJZIGINGEN AAN INSTALLATIES
11.1. Welke wettelijke voorschriften, procedures en praktijk zijn van toepassing wanneer exploitanten
wijzigingen aan de installaties hebben aangebracht?
11.2. Op welke wijze maken de bevoegde autoriteiten uit of een wijziging van de exploitatie gevolgen
kan hebben voor het milieu (artikel 2, lid 10, onder a)), en/dan wel of een dergelijke wijziging significante negatieve effecten kan hebben op mens of milieu (artikel 2, lid 10, onder b))?

12.

TOETSING EN BIJSTELLING VAN DE VERGUNNINGSVOORWAARDEN
12.1. Welke wettelijke voorschriften, procedures en praktijk zijn van toepassing betreffende toetsing en
bijstelling van de vergunningsvoorwaarden door de bevoegde autoriteit?
12.2. Wordt de frequentie waarmee vergunningsvoorwaarden moeten worden getoetst en, zo nodig,
bijgesteld, in de nationale wetgeving geregeld, of wordt dit op andere manieren bepaald?

13.

INACHTNEMING VAN DE VERGUNNINGSVOORWAARDEN
13.1. Beschrijf in algemene termen de wettelijke voorschriften, procedures en praktijk die inachtneming
van de vergunningseisen verzekeren.
13.2. Welke wettelijke voorschriften, procedures en praktijk verzekeren dat de exploitanten de autoriteiten regelmatig de resultaten van de lozingscontroles meedelen en zo spoedig mogelijk op de
hoogte stellen van voorvallen of ongevallen die het milieu significant beïnvloeden?
13.3. Op welke wijze voorziet de nationale wetgeving in het recht en/of de plicht van de bevoegde autoriteiten om inspecties ter plaatse uit te voeren?
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13.4. Wat zijn de procedures en praktijk betreffende regelmatige inspecties ter plaatse door de bevoegde
autoriteiten? Als er geen regelmatige inspecties ter plaatse worden uitgevoerd, hoe verifiëren de
bevoegde autoriteiten dan de door de exploitant verstrekte informatie?
13.5. Welke sancties of andere maatregelen kunnen worden opgelegd bij niet-naleving van de vergunningsvoorwaarden? Werden er tijdens de verslagperiode dergelijke sancties of andere maatregelen
opgelegd? (Gelieve, indien beschikbaar, relevante statistische gegevens te vermelden, bijvoorbeeld
met behulp van het model dat voor de verslaglegging in het kader van de aanbeveling betreffende
minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten wordt gebruikt.)
14.

TOEGANG TOT DE INFORMATIE EN INSPRAAK VAN HET PUBLIEK
14.1. Op welke wijze voorziet de nationale wetgeving in toegang tot de informatie en inspraak van het
publiek in de vergunningsprocedure? Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de nationale
wetgeving en het vergunningssyteem die noodzakelijk waren om te voldoen aan de aanvullende
eisen die voortvloeien uit artikel 4 van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
voorziening in publieke inspraak met betrekking tot de opstelling van bepaalde plannen en
programma's betreffende het milieu en tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG
van de Raad?
Opmerking: De lidstaten hoeven deze vraag niet te beantwoorden als deze richtlijn na 1 juli 2005 in
werking treedt.

14.2. Op welke wijze wordt de informatie over aanvragen, beslissingen, en de resultaten van lozingscontroles beschikbaar gesteld voor het publiek? In hoeverre wordt daartoe van internet gebruikgemaakt?
14.3. Welke maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat het publiek op de hoogte is van zijn
recht om opmerkingen te maken over documenten waarvan sprake is in artikel 15, lid 1?
14.4. Over hoeveel tijd beschikt het publiek om opmerkingen over vergunningsaanvragen te maken alvorens de bevoegde autoriteit een besluit neemt?
14.5. Op welke wijze houden de autoriteiten in hun besluitvorming rekening met de opmerkingen van
het publiek?
14.6. In welke omstandigheden kunnen leden van het publiek bij een andere autoriteit of rechtbank in
beroep gaan tegen een vergunning?
14.7. Welke invloed hebben de beperkingen in artikel 3, leden 2 en 3, van Richtlijn 90/313/EEG gehad
op de toegang tot de informatie en de inspraak van het publiek in de vergunningsprocedure?
15.

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
15.1. Voorziet de nationale wetgeving in grensoverschrijdende informatieverstrekking en samenwerking
of wordt het onderwerp in bilaterale dan wel multilaterale betrekkingen tussen lidstaten of de
administratieve praktijk afgedaan?
15.2. Hoe wordt in de praktijk uitgemaakt of de exploitatie van een installatie significante negatieve
effecten kan hebben op het milieu van een andere lidstaat?
15.3. Hoe verzekert de nationale wetgeving en/of praktijk adequate toegang tot de informatie en
inspraak in de vergunningsprocedure van het publiek in de bedreigde lidstaat? Bestaat er naast de
mogelijkheid van inspraak een recht om in beroep te gaan?

16.

VERHOUDING MET ANDERE COMMUNAUTAIRE INSTRUMENTEN
16.1. Hoe zien de lidstaten de effectiviteit van de richtlijn, onder meer in vergelijking met andere
communautaire milieu-instrumenten?
16.2. Welke maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de tenuitvoerlegging van de richtlijn
samenhangt met de tenuitvoerlegging van andere communautaire milieu-instrumenten?

17.

ALGEMENE OPMERKINGEN
17.1. Zijn er bijzondere problemen met de tenuitvoerlegging die in uw land aanleiding tot bezorgdheid
geven? Zo ja, welke?
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 april 2003
houdende wijziging van Beschikking 93/231/EEG tot machtiging van sommige lidstaten om, wat de
handel in pootaardappelen betreft, voor hun gehele grondgebied of een gedeelte daarvan ten
aanzien van bepaalde ziekten strengere maatregelen toe te passen dan op grond van de bijlagen I
en II bij Richtlijn 66/403/EEG is vereist
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1057)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/242/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 13 juni 2002
betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen (1),
gewijzigd bij Beschikking 2003/66/EG van de Commissie (2), en
met name op artikel 17, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Beschikking 93/231/EEG van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/332/EG (4), zijn
sommige lidstaten gemachtigd om, voor bepaalde
gebieden, het in de handel brengen van pootaardappelen
te beperken tot basispootgoed van bepaalde communautaire klassen.
In verband met wijzigingen in de administratieve structuur van bepaalde gebieden in Finland moet de in bovengenoemde beschikking opgenomen tekst betreffende
Finland worden aangepast.

(1) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 60. Bij deze richtlijn is Richtlijn 66/
403/EEG ingetrokken en vervangen.
(2) PB L 25 van 30.1.2003, blz. 42.
(3) PB L 106 van 30.4.1993, blz. 11.
(4) PB L 127 van 25.5.1996, blz. 31.

(3)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en
bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De bijlage bij Beschikking 93/231/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 3 april 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

5.4.2003
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In de bijlage bij Beschikking 93/231/EEG wordt voor Finland de tekst in de tweede kolom vervangen door:
„Gemeenten Liminka en Tyrnävä”.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 maart 2003
tot dertiende wijziging van Beschikking 2000/284/EG houdende vaststelling van de lijst van
erkende wincentra voor de invoer van sperma van paardachtigen uit derde landen
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1109)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/243/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Beschikking 2000/284/EG moet dienovereenkomstig
worden aangepast.

(5)

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

Gelet op Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot
vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het
handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren,
sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire
regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/
425/EEG (1) geldt, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1282/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 17,
lid 3, onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De bijlage bij Beschikking 2000/284/EG wordt vervangen door
de bijlage bij de onderhavige beschikking.

Bij Beschikking 2000/284/EG van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/101/EG (4), is de
lijst van erkende wincentra voor de invoer van sperma
van paardachtigen uit derde landen vastgesteld.

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

De bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten van
Amerika hebben de Commissie officieel meegedeeld dat
extra wincentra voor sperma van paardachtigen zijn
erkend overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG.

Gedaan te Brussel, 3 maart 2003.

Het is passend de lijst van erkende centra aan te passen
aan de hand van de nieuwe informatie die door het
betrokken derde land is verstrekt, en de wijzigingen in
de bijlage duidelijk aan te geven.

PB L
PB L
PB L
PB L

268 van 14.9.1992, blz. 54.
187 van 16.7.2002, blz. 3.
94 van 14.4.2000, blz. 35.
41 van 14.2.2003, blz. 46.

Artikel 2

Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

5.4.2003
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2
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UNITED ARAB EMIRATES (b)

AR

ARGENTINA

Haras EL Atalaya

91 Cuartel 17
Arrecifes
Buenos Aires

AU

AUSTRALIA

Alabar Bloodstock Corporation

Koyuga (Near Echuca)
Victoria 3622

AU

Beef Breeding Services
Qld DPI

Grindle Rd, Wacol
Qld 4076

AU

Kinnordy Stud
Mr H. Schmorl

MS 465, Cambooya
Qld 4358

7

8

SENASA

I-E14
(Integral-Equino 14)

27.3.1998

L 89/27

AE

6

2

3

4

5

6

7

8

AQIS

NSW-AB-H-01

21.2.2001

AU

Equine Artificial Breeding Services
„Alabar Bloodstock”

Alan Galloway
Koyuga (near Echuca)
Victoria 3622

AQIS

VIC-AB-H-01

30.10.2002

Ferme Canaco

89 Rang St-André
St-Bernard de Lacolle
Co. St-Jean,
Quebec, J0J 1VO

CFIA

4-EQ-01

23.2.2000

CA

Amstrong Brothers

14709 Hurontario Street
Inglewood
Ontario, L0N 1K0

CFIA

5-EQ-01

12.2.1997

CA

Zorgwijk Stables Ltd

508 Mt Pleasant Road, R.R.2
Brantford
Ontario, N3T 5L5

CFIA

5-EQ-02

6.4.1999

CA

Tara Hills Stud

13700 Mast Road, R.R.4
Port Perry
Ontario, L9L 1B5

CFIA

5-EQ-03

26.1.2000

CA

Taylorlane Farm

R.R.#2
Orton
Ontario, L0N 1N0

CFIA

5-EQ-04

13.1.2000

BB

BARBADOS (b)

BG

BULGARIA

BH

BAHRAIN (b)

BM

BERMUDA (b)

BO

BOLIVIA (b)

BR

BRAZIL

BY

BELARUS

CA

CANADA

5.4.2003
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R.R.2
Orton
Ontario, L0N 1N0

CFIA

5-EQ-05

15.3.2000

CA

Rideau Field Farm

756 Heritage Drive, R.R.4
Merrickville
Ontario, K0G 1N0

CFIA

5-EQ-06

4.5.1998

CA

Glengate Farms

PO Box 220, 8343 Walker's Line
Campbellville
Ontario, L0P 1B0

CFIA

5-EQ-07

31.1.1995

CA

Gencor The Genetic Corporation

R.R.#5
Guelph
Ontario, N1H 6J2

CFIA

5-EQ-08

10.1.1997

CA

Jou Veterinary Service

2409 Alps Road, R.R.1.
Ayr
Ontario, N0B 1E0

CFIA

5-EQ-09

30.10.2000

CA

AE Breeding Farm
Dr Mike Zajac

19619 McGowan Road
Mount Albert
Ontario, L0G 1M0

CFIA

5-EQ-10

2.3.2000

CA

Equine Reproduction Services

Box 877
Turner Valley
Alberta, L0G 1M0

CFIA

8-EQ-01

20.11.2000

CA

Maedowview
Ilene Poole

23052 TWP Rd. 521
Sherwood Park
Alberta, T8B 1G6

CFIA

8-EQ-02

1.2.2002

Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Instituto
Federale dell'allevamento equino Avenches

CH-1580 Avenches

Bundesamt für
Veterinärwesen

CH-AI-4E

13.2.1997

Besamungsstation Pferde
Gestüt Hanaya

Expohof
CH-8165 Schleinikon

Bundesamt für
Veterinärwesen

CH-AI-8E

6.5.1999

CH

SWITZERLAND

CH

CHILE

CU

CUBA (b)

CY

CYPRUS

CZ

CZECH REPUBLIC

L 89/29
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2

3

ESTONIA

EG

EGYPT (b)

FK

FALKLAND ISLANDS

GL

GREENLAND

HK

HONG KONG (b)

HR

CROATIA

HU

HUNGARY

IL

ISRAEL

IS

ICELAND

JO

JORDAN (b)

JP

JAPAN (b)

KG

KYRGYZSTAN (b)

KR

REPUBLIC OF KOREA (b)

KW

KUWAIT (b)

LB

LEBANON (b)

LI

LITHUANIA

LV

LATVIA

LY

LIBYA (b)

MA

MOROCCO

7

8

Gunnarsholt

Saedingastod
Gunnarsholti
851 Hella

Iceland Veterinary
Services

H001

20.12.1999

5.4.2003

EE
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ALGERIA

5

NL

DZ

4
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MK (a)

3

4

5
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7

8

SAGARPA

02-19-05-96-E

2.8.2001

5.4.2003
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FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA
MACAO (b)

MT

MALTA

MU

MAURITIUS

MY

MALAYSIA (PENINSULA) (b)

MX

MÉXICO

CEPROSEM
Club Hípico „La Silla”

Monterrey
Nuevo León

NZ

NEW ZEALAND

Animal Breeding Services Ltd

3680 State Highway 3
RD2, Hamilton

MAF

NZSEQ-001

27.3.2002

Phoenician Stallion Collection Centre

75 Penrith Road
RD2, Napier

MAF

NZSEQ-002

2.5.2002

OMAN (b)

PE

PERU (b)

PL

POLAND

PM

ST. PIERRE AND MIQUELON

PY

PARAGUAY

QA

QATAR (b)

RO

ROMANIA

RU

RUSSIA

SA

SAUDI ARABIA (b)

SG

SINGAPORE (b)

SI

SLOVENIA

L 89/31

OM
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2

3

SLOVAK REPUBLIC

SY

SYRIA (b)

TH

THAILAND (b)

TN

TUNISIA

UA

UKRAINE

US

USA

5

6

7

8

NL

SK

4
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APHIS

00AR001-EQS

19.7.2000

US

OS CEDROS, USA

8700
East Black Mountain Road
Scottsdale, AZ 85262

APHIS

02AZ001-EQS

7.1.2002

US

Steve Cruse — Show Horses

29251 N. Hayden Road
Scottsdale, AZ 85262

APHIS

02AZ002-EQS

28.1.2002

US

Happy Valley Quarter Horses

12970 East Court Street
Mayer, AZ 86333

03AZ001-EQS

30.12.2002

US

Kellog Arabian Horse Center

3801 W. Temple Ave.
Pomona, CA 71758

APHIS

97CA002-EQS

22.5.1997

US

Mariana Farm

Valley Center
CA 92082

APHIS

98CA001-EQS

14.11.1997

US

Advanced Equine Reproduction

1145 Arroyo Mesa Rd
Solvang, CA 93463

APHIS

98CA002-EQS

12.8.1997

US

Pacific International Genetics

14300 Jackson Rd
Sloughhouse, CA 95683

APHIS

98CA003-EQS

23.1.1998

US

Alamo Pintado Equine Clinic

2501 Santa Barbara Ave.
Los Olivos, CA 93441

APHIS

98CA004-EQS

23.2.1998

US

Anaheim Hills Saddle Club

6352 E. Nohl Ranch Rd
Anaheim, CA 92807

APHIS

98CA005-EQS

23.3.1998

US

Valley Oak Ranch

10940 26 Mile Road
Oakdale, CA 95361

APHIS

99CA006-EQS

2.4.1999

US

Jeff Oswood Stallion Station

21860 Ave. 160
Porterville, CA 93257

APHIS

99CA007-EQS

8.4.1999

5.4.2003

PO Box 90
Mt Holly, AR 71758
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8

APHIS

00CA008-EQS

10.12.1999

US

Crawford Stallion Services

34520 DePortola
Temecula,
CA 92592

APHIS

00CA010-EQS

20.1.2000

US

Exclusively Equine Reproduction

28753 Valley Center Rd
Temecula, CA 92082

APHIS

00CA011-EQS

2.3.2000

US

Santa Lucia Farms

1924 W. Hwy 154
Santa Ynez, CA 93460

APHIS

01CA012-EQSE

16.2.2001

US

Specifically Equine Veterinary Service

910 W. Hwy 246
Buellton, CA 93427

APHIS

01CA013-EQS

20.5.1997

US

Bishop Lane Farms

5525 Volkerts Rd
Sabastopol, CA 95472

APHIS

01CA014-EQS

19.3.2001

US

Hunter Stallion Station

10163 Badger Creek Lane
Wilton, CA 95693

APHIS

02CA016-EQS

14.2.2002

US

Colorado State University
Equine Reproduction Center

3194 Rampart Road
Fort Collins, CO 80523

APHIS

02CO001-EQS

13.2.2002

US

Candlewood Equine

2 Beaver Pond Lane
Bridgewater, CT 06752

APHIS

00CT001-EQS

1.3.2000

US

Windbank Farm

1620 Choptank Road
Middletown,
DE 19075

APHIS

01DE001-EQS

7.6.2001

US

Peterson & Smith Reproduction Center

15107 S.E. 47th Ave
Summerfield, FL 34491

APHIS

00FL001-EQS

10.1.2000

US

Silver Maple Farm

6621 Daniels Road
Naples, FL 34109

APHIS

00FL002-EQS

26.1.2000

US

University of Florida
College of Veterinary Medicine

2015 SW 16th Avenue
Gainsville, FL 32601

APHIS

01FL003-EQS

15.5.2001

US

Char-o-lot Ranch

34750 Hw. 70
Myakka City, FL 34251

APHIS

03FL004-EQS

15.1.2003

L 89/33

4050 Casey Ave.
Santa Ynez, CA 93460
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US

Double L Quarter Horse

1881 E. Berry Road
Cedar Rapids, IA 52403

APHIS

96IA001-EQS

2.1.1996

US

Jim Dudley Quarter Horses

Rt. 1, Box 137
Latimer, IA 50452

APHIS

98IA002-EQS

26.5.1998

US

Grandview Farms

123 West 200
South Huntington, IN 46750

APHIS

99IN001-EQS

16.12.1999

US

Ed Mulick

4333 Straightline Pike
Richmond, IN 47347

APHIS

00IN002-EQS

13.3.2000

US

Gumz Farms Quarter Horses

7491 S 100 W
North Judson,
IN 46366

APHIS

00IN003-EQS

3.7.2000

US

White River Equine Centre

707 Edith Ave.
Noblesville, IN 46060

APHIS

01IN004-EQS

15.3.2001

US

Meadowbrook Farms

3400 S. 143rd Street East
Wichita, KS 67232

APHIS

01KS001-EQS

28.2.2001

US

Kentuckiana Farm

PO Box 11743
Lexington, KY 40577

APHIS

97KY001-EQS

16.10.1997

US

Castleton Farm

2469 Iron Works Pike
PO Box 11889
Lexington, KY 40511

APHIS

98KY002-EQS

13.8.1998

US

Autumn Lane Farm

371 Etter Lane
Georgetown, KY 40324

APHIS

01KY001-EQS

19.10.2001

US

Hamilton Farm

66 Woodland Mead
PO Box 2639
South Hamilton, MA 01982

APHIS

98MA001-EQS

30.3.1998

US

Select Breeders Service, Inc.

1088 Nesbitt Road
Colora, MD 21917

APHIS

98MD001-EQS

3.11.1997

5.4.2003
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APHIS

00MD002-EQS

18.7.2000

US

Harris Paints

27720 Possum Hill Road
Federalsburg, MD 21632

APHIS

00MD003-EQS

25.9.2000

US

Midwest Station II

16917 70th St. NE
Elk River, MN 55330

APHIS

00MN001-EQS

16.5.2000

US

Anoka Equine Veterinary Services

16445 NE 70th St
Elk River, MN 55330

APHIS

01MN001-EQS

17.12.2001

US

Cedar Ridge Arabians

20335 Sawmill Rd
Jordan, MN 55352

APHIS

03MN001-EQS

25.9.2001

US

Schemel Stables Collection Facility

986 PCR, Co. Rd 810
Perryville, MO 63775

APHIS

99MO001-EQS

15.12.1999

US

Equine Reproduction Facility

137 Speaks Road
Advance, NC 27006

APHIS

97NC001-EQS

21.8.1997

US

Walnridge Farm, Inc.

Hornerstown-Arneytown Road
Cream Ridge, NJ 08514

APHIS

96NJ003-EQS

14.8.1996

US

Cedar Lane Farm

40 Lambertville Headquarters Rd
Lambertville, NJ 08530

APHIS

96NJ004-EQS

4.9.1996

US

Peretti's Farm

Route 526, Box 410
Cream Ridge, NJ 08514

APHIS

97NJ005-EQS

17.3.1997

US

Kentuckiana Farm of NJ

18 Archertown Road
New Egypt, NJ 08533

APHIS

99NJ006-EQS

30.7.1999

US

Southwind Farm

29 Burd Road,
Pennington, NJ 08534

APHIS

00NJ007-EQS

13.7.2000

US

Blue Chip Farm

807 Hogagherburgh Road
Wallkill, NY 12589

APHIS

96NY001-EQS

31.8.2000

US

Sunny Gables Farm

282 Rt. 416
Montgomery, NY 12549

APHIS

00NY002-EQS

24.7.2000

US

Autumn Lane Farm

7901 Panhandle Road
Newark, OH 43056

APHIS

99OH001-EQS

19.5.1999

US

Good Version

5224 Dearth Road
Springboro, OH 45062

APHIS

01OH001-EQS

3.8.2001

L 89/35

2642 Mt. Carmel Road,
Parkton, MD 21120
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APHIS

00OK002-EQS

11.4.2000

US

Bryant Ranch

11777 NW Oak Ridge Rd
Yamhill, OR 97148

APHIS

98OR001-EQS

19.2.1998

US

Honalee Equine Semen Collection Facility

14005 SW Tooze Road
Sherwood, OR 97140

APHIS

99OR001-EQS

26.10.1999

US

Kosmos Horse Breeders

372 Littlestown Road
Littlestown, PA 17340

APHIS

97PA001-EQS

19.3.1997

US

Hanover Shoe Farm

Route 194 South
PO Box 339
Hanover, PA 17331

APHIS

97PA002-EQS

28.3.1997

US

Nandi Veterinary Associates

3244 West Sieling Road
New Freedom, PA 17349

APHIS

97PA003-EQS

22.9.1997

US

Cryo-Star International

223 Old Philadelphia Pike
Douglassville, PA 19518

APHIS

01PA005-EQS

29.5.2001

US

Hempt Farms

250 Hempt Road
Mechanicsburg, PA 17050

APHIS

01PA006-EQS

16.8.2001

US

Babcock Ranch Semen Collection Center

Rt. 2, Box 357
Gainsville, TX 76240

APHIS

97TX001-EQS

2.6.1997

US

Select Breeders

Rt. 3, Box 196
Aubrey, TX 76227

APHIS

97TX002-EQS

1.2.1997

US

Floyd Moore Ranch

Route 2, Box 293
Huntsville, TX 77340

APHIS

98TX003-EQS

12.5.1998

US

Bluebonnet Farm

746 FM 529
Bellville, TX 77418

APHIS

00TX007-EQS

25.1.2000

US

Alpha Equine Breeding Center

2301 Boyd Road
Granbury, TX 76049

APHIS

00TX008-EQS

28.2.2000

US

Joe Landers Breeding Facility

4322 Tintop Road
Weatherford, TX 76087

APHIS

00TX010-EQS

11.4.2000

5.4.2003

Route 1, Box 43-1
Purcell, OK 73080
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APHIS

00TX011-EQS

28.4.2000

US

Green Valley Farm

3952 PR 2718
Aubrey, TX 76227

APHIS

00TX012-EQS

28.4.2000

US

6666 Ranch

PO Box 130
Guthrie, TX 79236

APHIS

00TX013 -EQS

17.10.2000

US

Michael Byatt Arabians

7716 Red Bird Road
New Ulm, TX 78950

APHIS

00TX014-EQSE

9.11.2000

US

DLR Ranch

5301 FM 1885
Weatherford, TX 76088

APHIS

01TX015A-EQSE

7.2.2001

US

RB Quarter Horse

1346 Prarie Grove Rd
Valley View, TX 76272

APHIS

01TX017-EQS

22.10.2001

US

LKA, Inc.

360 Leea Lane
Weatherford, TX 76087

APHIS

01TX018-EQS

6.11.2001

US

Bullard Farms

250 Shady Oak Dr.
Weatherford, TX 76087

APHIS

02TX018-EQS

18.1.2002

US

Watkins Equine Breeding Center

453 McCarthy
Weatherford, TX 76088

APHIS

02TX019-EQS

8.2.2002

US

Arabians LTD, Inc.

8459 Rock Creek Rd
Waco, TX 76708

APHIS

02TX020-EQS

26.2.2002

US

Tommy Manion, Inc.

PO Box 94
Aubrey, TX 76207

APHIS

02TX021-EQS

21.3.2002

US

Kedon Farms

2357 Advance
Weatherford, TX 76088

APHIS

02TX022-EQS

18.4.2002

US

Crosby Farms

8459 FM 455E
Pilot Point, TX 76258

APHIS

02TX023-EQS

27.6.2002

US

Gresham Veterinary Hospital

11187 CR 168
Tyler, TX 75703

APHIS

03TX001-EQS

29.1.2003

US

Roanoke AI Labs, Inc.

8535 Martin Creek Road
Roanoke, VA 20401

APHIS

96VA001-EQS

14.11.1996
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3

4

5

6

7

8

Commonwealth Equine Reproduction Center

16078 Rockets Mill Road
Doswell, VA 23047

APHIS

00VA002-EQS

9.8.2000

US

Equine Reproduction Concepts

111 Hackleys Mill Road
Amissville, VA 20106

APHIS

02VA003-EQS

12.11.2002

US

Hass Quarter Horses

W9821 Hwy 29
Shawano, WI 54166

APHIS

97WI001-EQS

29.5.1997

US

Batlle Hill Farm

HC 40, Box 9
Lewisburg, WV 24901

APHIS

01WV001

13.11.2001

US

Snowy Range Ranch

251 Mandel Lane
Laramie, WY 82070

APHIS

01WY001-EQS

1.2.2001

URUGUAY

ZA

SOUTH AFRICA (b)

(a) Código provisional que no afecta a la denominación definitiva del país que será asignada cuando concluyan las negociaciones actualmente en curso en las Naciones Unidas — Foreløbig kode, som ikke foregriber den endelige betegnelse af
landet, der skal tildeles, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet — Provisorischer Code, der in nichts der endgültigen Bezeichnung des Landes vorgreift, die bei Abschluss der momentan laufenden Verhandlungen in diesem
Zusammenhang im Rahmen der Vereinten Nationen genehmigt wird — Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει τον οριστικό τίτλο της χώρας που θα δοθεί µετά την περάτωση των διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιούνται επί του παρόντος στα
Ηνωµένα Έθνη — Provisional code that does not affect the definitive denomination of the country to be attributed after the conclusion of the negotiations currently taking place in the United Nations — Code provisoire ne préjugeant pas
de la dénomination définitive du pays qui sera arrêtée à l'issue des négociations en cours dans le cadre des Nations unies — Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione
dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite — Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven op grond van de onderhandelingen die momenteel in het kader van de Verenigde
Naties worden gevoerd — Código provisório que não afecta a denominação definitiva do país a ser atribuída após a conclusão das negociações actualmente em curso nas Nações Unidas — Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tällä hetkellä Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi — Provisorisk kod som inte påverkar det slutgiltiga landsnamnet som skall anges när de pågående förhandlingarna i
Förenta Nationerna slutförts.
(b) Sólo esperma procedente de caballos registrados — Kun sæd fra registrerede heste — Nur Samen von registrierten Pferden — Μόνο σπέρµα που συλλέχθηκε από καταγεγραµµένους ίππους — Only semen collected from registered horses —
Sperme provenant de chevaux enregistrés uniquement — Solamente sperma raccolto da cavalli registrati — Enkel sperma verzameld van geregistreerde paarden — Apenas sémen colhido de cavalos registados — Ainoastaan rekisteröidyistä hevosista kerätty siemenneste — Bara sperma insamlad från registrerade hästar.”
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 4 april 2003
betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soort Triticum aestivum
dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad voldoet
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1107)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/244/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966
betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/64/EG (2), en met name op
artikel 17,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Ierland en België is de beschikbare hoeveelheid zaaizaad van voor het klimaat van deze landen geschikte
zomerrassen van tarwe (Triticum aestivum) dat inzake
kiemkracht, respectievelijk inzake veldkeuringen aan de
eisen van Richtlijn 66/402/EEG voldoet, ontoereikend
om in de behoeften van deze lidstaten te voorzien.

(2)

In de behoeften aan zaaizaad van die soort kan niet in
voldoende mate worden voorzien met zaaizaad uit
andere lidstaten of uit derde landen dat aan alle eisen
van Richtlijn 66/402/EEG voldoet.

(3)

Dienovereenkomstig moeten Ierland en België worden
gemachtigd om tot en met 30 april 2003 toe te staan
dat zaaizaad dat aan minder strenge eisen voldoet, in de
handel wordt gebracht.

(4)

(5)

(6)

Bovendien moeten andere lidstaten die zaaizaad van die
soorten aan Ierland en België kunnen leveren, worden
gemachtigd om toe te staan dat dergelijk zaad in de
handel wordt gebracht.
Ierland en België dienen als coördinator op te treden om
ervoor te zorgen dat de totale hoeveelheid die op grond
van deze beschikking in de handel mag worden
gebracht, de in deze beschikking vastgestelde maximumhoeveelheid niet overschrijdt.
De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en
bosbouw,

(1) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2298/66.
(2) PB L 234 van 1.9.2001, blz. 60.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1. Het in de handel brengen in de Gemeenschap van zaaizaad van zomertarwe dat inzake minimumkiemkracht niet aan
de eisen van Richtlijn 66/402/EEG voldoet, wordt tot en met
30 april 2003 toegestaan, overeenkomstig het bepaalde in de
bijlage bij deze beschikking, mits aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
a) de kiemkracht bedraagt ten minste 80 % van het zuivere
zaad;
b) op het officiële etiket staat de kiemkracht vermeld die bij
het op grond van artikel 2, lid 1, punt F, onder d), en lid 1,
punt G, onder d), van Richtlijn 66/402/EEG uitgevoerde
officiële onderzoek is geconstateerd.
2. Het in de handel brengen in de Gemeenschap van het in
lid 1 bedoelde zaaizaad wordt uitsluitend toegestaan als het
zaaizaad voor het eerst in de handel is gebracht overeenkomstig artikel 3 van deze beschikking.

Artikel 2
1. Het in de handel brengen in de Gemeenschap van zaaizaad van zomertarwe dat inzake veldkeuringen niet aan de
eisen van Richtlijn 66/402/EEG voldoet, wordt tot en met 30
april 2003 toegestaan, overeenkomstig het bepaalde in de
bijlage bij deze beschikking, mits aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
a) het gewas is niet onderworpen geweest aan officiële veldkeuringen, noch aan veldkeuringen onder officieel toezicht;
b) op het officiële etiket staat vermeld dat:
i) het zaaizaad voldoet aan de voorwaarden van bijlage I
bij Richtlijn 66/402/EEG,
ii) voor dat zaaizaad geen officieel onderzoek of onderzoek
onder officieel toezicht heeft plaatsgevonden waaruit is
gebleken dat het aan de onder punt i) vermelde voorwaarden voldoet.
2. Het in de handel brengen in de Gemeenschap van het in
lid 1 bedoelde zaaizaad wordt uitsluitend toegestaan als het
zaaizaad voor het eerst in de handel is gebracht overeenkomstig artikel 3 van deze beschikking.
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Wanneer een lidstaat een aanvraag overeenkomstig artikel 3
ontvangt, stelt hij onverwijld de betrokken coördinerende
lidstaat in kennis van de in de aanvraag vermelde hoeveelheid.
De coördinerende lidstaat meldt de lidstaat die de gegevens
heeft meegedeeld, onmiddellijk of inwilliging van de aanvraag
zou leiden tot een overschrijding van de maximumhoeveelheid.

Artikel 3
Een zaaizaadleverancier die het in de artikelen 1 en 2 bedoelde
zaaizaad in de handel wenst te brengen, moet daartoe toestemming vragen in de lidstaat waar hij is gevestigd.
De betrokken lidstaat geeft de leverancier toestemming om dat
zaaizaad in de handel te brengen, tenzij:

Artikel 5

a) er voldoende bewijs is om aan te nemen dat de leverancier
niet in staat zal zijn de in zijn aanvraag vermelde hoeveelheid in de handel te brengen; of

De lidstaten delen de Commissie en de overige lidstaten onmiddellijk de hoeveelheden zaaizaad mee waarvoor zij op grond
van deze beschikking toestemming hebben gegeven voor het in
de handel brengen.

b) als gevolg daarvan de totale hoeveelheid die op grond van
de betrokken afwijking in de handel mag worden gebracht,
de in de bijlage vastgestelde maximumhoeveelheid zou overschrijden.

Artikel 6
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Artikel 4
De lidstaten verlenen elkaar administratieve bijstand bij de
toepassing van deze beschikking.

Gedaan te Brussel, 4 april 2003.

Om ervoor te zorgen dat de totale hoeveelheid waarvoor
toestemming wordt gegeven, de in de bijlage vastgestelde maximumhoeveelheid niet overschrijdt, treedt Ierland als coördinerende lidstaat op met betrekking tot artikel 1 en België met
betrekking tot artikel 2.

Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

BIJLAGE
(in ton)
Soorten

Ras

Maximumhoeveelheid

Met betrekking tot artikel 1
Triticum aestivum

Alexandria, Ashby, Baldus, Chablis,
Raffles

750

Met betrekking tot artikel 2
Triticum aestivum

Baldus, Cadenza, Minaret, Pasteur,
Quattro, Thasos, Tinos

1 500

