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BESCHIKKING Nr. 1151/2003/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 16 juni 2003
tot wijziging van Beschikking nr. 276/1999/EG tot vaststelling van een communautair meerjarenactieplan ter bevordering van een veiliger gebruik van internet door het bestrijden van illegale en
schadelijke inhoud op mondiale netwerken
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

(4)

Door nieuwe on-linetechnologieën, nieuwe gebruikers
en nieuwe gebruikspatronen komen er nieuwe risico's en
nemen de bestaande risico's toe, terwijl tegelijkertijd tal
van nieuwe mogelijkheden ontstaan.

(5)

Er is duidelijk behoefte aan coördinatie op het gebied
van het veiliger gebruik van internet, zowel op nationaal
als op Europees niveau. Er dient te worden gestreefd
naar een hoge mate van decentralisatie door gebruik te
maken van netwerken van nationale centra. De rol van
alle betrokkenen, met name van het groeiende aantal
inhoudleveranciers in de verschillende sectoren, dient te
worden versterkt. De Commissie dient te fungeren als
gangmaker voor Europese en wereldwijde samenwerking. De samenwerking tussen de Gemeenschap enerzijds, en kandidaat-lidstaten en landen die om toetreding
hebben verzocht anderzijds, dient te worden verruimd.

(6)

Er is meer tijd nodig voor acties teneinde tot een betere
netwerking te komen, de doelstellingen van het actieplan
te realiseren en rekening te houden met nieuwe on-linetechnologieën.

(7)

Het financiële raamwerk, dat het voornaamste referentiepunt voor de begrotingsautoriteit vormt tijdens de jaarlijkse begrotingsprocedure, moet dienovereenkomstig
worden aangepast.

(8)

De Commissie dient te worden verzocht een tweede
rapport op te stellen over de na vier jaar behaalde resultaten van de uitvoering van de actiepunten, alsmede een
eindrapport na afloop van het actieplan.

(9)

De lijst van kandidaat-lidstaten en landen die om toetreding hebben verzocht die aan het actieplan mogen deelnemen, dient te worden aangevuld met Malta en Turkije.

(10)

Het actieplan dient te worden verlengd met een periode
van twee jaar, welke als tweede fase zal worden
beschouwd; teneinde specifieke voorzieningen te treffen
voor de tweede fase, dienen de actiepunten te worden
aangepast, rekening houdende met de ervaringen en de
conclusies van het evaluatierapport.

(11)

Beschikking nr. 276/1999/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 153, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),
Gezien het advies van het Comité van de Regio's (3),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (4),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Beschikking nr. 276/1999/EG (5) werd vastgesteld voor
een periode van vier jaar.

(2)

Overeenkomstig artikel 6, lid 4, van Beschikking nr.
276/1999/EG heeft de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio's een evaluatierapport ingediend over de na twee jaar behaalde resultaten
van de uitvoering van de in bijlage I van de beschikking
opgenomen actiepunten.

(3)

De conclusies van de evaluatie vormden mede het basismateriaal voor een workshop over veiliger gebruik van
nieuwe on-linetechnologieën, waarop vooraanstaande
deskundigen op dit terrein zich hebben verdiept in de te
verwachten ontwikkelingen ten aanzien van de kwesties
waarop het bij Beschikking nr. 276/1999/EG vastgestelde actieplan (hierna „het actieplan” genoemd) betrekking heeft, en aanbevelingen aan de Commissie hebben
gedaan.

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

PB C 203 E van 27.8.2002, blz. 6.
PB C 61 van 14.3.2003, blz. 32.
PB C 73 van 26.3.2003, blz. 34.
Advies van het Europees Parlement van 11 maart 2003 (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 26
mei 2003.
5
( ) PB L 33 van 6.2.1999, blz. 1.
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HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
Beschikking nr. 276/1999/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. de titel wordt vervangen door:
„Beschikking nr. 276/1999/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 25 januari 1999 tot vaststelling van een
communautair meerjarenactieplan ter bevordering van een
veiliger gebruik van internet en nieuwe on-linetechnologieën
door het bestrijden van illegale en schadelijke inhoud, met
name op het gebied van de bescherming van kinderen en
minderjarigen”;
2. artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
Het actieplan bestrijkt een periode van zes jaar, vanaf
1 januari 1999 tot en met 31 december 2004.”;
3. artikel 1, lid 3, wordt vervangen door:
„3.
Het financiële kader voor de uitvoering van het actieplan voor de periode van 1 januari 1999 tot en met 31
december 2004 wordt hierbij vastgesteld op 38,3 miljoen
EUR.

1.7.2003

in artikel 5 bedoelde comité besproken evaluatierapport in
over de resultaten van de uitvoering van het actieplan. De
Commissie kan op basis van deze resultaten voorstellen
doen om het actieplan bij te sturen.”;
6. artikel 7, lid 1, wordt vervangen door:
„1.
Deelneming aan dit actieplan kan worden toegestaan
aan de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER), overeenkomstig het bepaalde in de EERovereenkomst.”;
7. artikel 7, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
Het actieplan staat open voor deelneming van kandidaat-lidstaten en landen die om toetreding hebben verzocht
op de volgende grondslagen:
a) voor de landen uit Midden- en Oost-Europa (LMOE): in
overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgesteld in de Europaovereenkomsten, in de aanvullende
protocollen daarbij, en in de besluiten van de respectieve
associatieraden;
b) voor Cyprus, Malta en Turkije: in overeenstemming met
bilaterale overeenkomsten die nog moeten worden
gesloten.”;

De jaarlijkse kredieten worden binnen de limieten van de
financiële vooruitzichten goedgekeurd door de begrotingsautoriteit.

8. bijlage I wordt gewijzigd op de in bijlage I bij deze beschikking aangegeven wijze;

In bijlage II staat een indicatieve verdeling van de uitgaven.”;

9. bijlage II wordt vervangen door de tekst van bijlage II bij
deze beschikking.

4. artikel 3, eerste streepje, wordt vervangen door:
„— zelfregulering door de branche en afspraken over
inhoudbewaking bevorderen (bijvoorbeeld ter bestrijding van inhoud zoals kinderporno, inhoud die fysieke
of geestelijke schade tot gevolg kan hebben of inhoud
die aanzet tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit of etnische oorsprong);”;
5. artikel 6, lid 4, wordt vervangen door:
„4.
Na twee jaar, na vier jaar en aan het eind van de
looptijd van het actieplan dient de Commissie, na bestudering door het in artikel 5 bedoelde comité, bij het Europees
Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio's een tevoren door het

Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 16 juni 2003.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

G. PAPANDREOU

1.7.2003
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BIJLAGE I
Bijlage I bij Beschikking nr. 276/1999/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder de titel Actiepunten wordt het vierde streepje van de tweede alinea als volgt gewijzigd:
„— de samenwerking en de uitwisseling van ervaring en beste praktijken op Europees en mondiaal niveau stimuleren, in het bijzonder met de kandidaat-lidstaten en de landen die om toetreding hebben verzocht.”.
2. Onder de titel Actiepunten worden de volgende alinea's toegevoegd:
„Na de eerste fase, die de periode 1 januari 1999 tot en met 31 december 2002 bestrijkt, wordt een tweede fase
gestart, die de periode 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004 omvat. Daarbij zal worden voortgebouwd op de
werkzaamheden die bedoeld zijn om de doelstellingen van de vier actiepunten van de eerste fase te verwezenlijken,
zij het met de nodige aanpassingen om rekening te houden met de opgedane ervaring en de gevolgen van nieuwe
technologieën en de convergentie daarvan, daarbij coherentie met andere communautaire programma's waarborgend.
Met name:
i) zal het begrip veiliger gebruik — met name met het oog op een betere bescherming van kinderen en minderjarigen — worden uitgebreid tot nieuwe on-linetechnologieën, zoals de inhoud van mobiele en breedbandcommunicatie, on-linespelletjes, peer-to-peer uitwisseling van bestanden, tekst- en multimediaberichten en alle vormen
van real-timecommunicatie zoals chatting en instant messaging;
ii) zal intensiever actie worden ondernomen om, met name op het gebied van de bescherming van kinderen en
minderjarigen, ervoor te zorgen dat meer categorieën illegale en schadelijke inhoud, met nadruk op misdrijven
tegen kinderen, zoals kinderpornografie en kinderhandel, alsmede racisme en geweld, worden bestreken;
iii) zal worden getracht om de inhoudindustrie en de media een actievere rol te laten spelen en om de samenwerking
met door de overheid gesteunde organisaties die op dit terrein actief zijn, te verruimen;
iv) zal worden getracht om tot een betere netwerking te komen tussen de projectdeelnemers voor de verschillende
actiepunten, met name op de gebieden klachtenlijnen, beoordeling van inhoud, zelfregulering en bewustmaking;
v) zullen stappen worden genomen om kandidaat-lidstaten en landen die om toetreding hebben verzocht bij lopende
activiteiten en de uitwisseling van ervaringen en kennis te betrekken en om de samenwerking en coördinatie met
soortgelijke activiteiten in derde landen, vooral landen waar illegale inhoud wordt aangeboden of geproduceerd,
en met internationale organisaties te verruimen.”.
3. In punt 1.1. wordt de volgende, zesde alinea toegevoegd:
„In de tweede fase is het de bedoeling de dekking van het netwerk in de lidstaten te vervolledigen en de doeltreffendheid van het netwerk nog verder te verbeteren, nauw samen te werken met bewustmakingsacties gericht op een
veiliger internetgebruik, met name om het publiek bewuster te maken van de klachtenlijnen, praktische hulp te
bieden aan kandidaat-lidstaten en landen die om toetreding hebben verzocht die klachtenlijnen willen opzetten, de
richtsnoeren inzake beste praktijken aan te passen aan nieuwe technologie en de banden met klachtenlijnen buiten
Europa aan te halen.”.
4. In punt 1.2 wordt de volgende, vierde alinea toegevoegd:
„In de tweede fase zal meer advies en hulp worden geboden om de samenwerking op communautair niveau te waarborgen, door netwerken van de relevante structuren in de lidstaten te creëren en door systematische herziening en
rapportage van de relevante wetgevings- en regelgevingskwesties, om vergelijkbare beoordelingsmethodieken voor
het zelfreguleringskader te helpen ontwikkelen, om zelfreguleringspraktijken te helpen afstemmen op nieuwe technologie door informatie te verschaffen over relevante ontwikkelingen op het gebied van dergelijke technologie en de
manier waarop zij wordt gebruikt, om praktische hulp te bieden aan kandidaat-lidstaten en landen die om toetreding
hebben verzocht die zelfreguleringsinstanties willen opzetten en om de banden met zelfreguleringsinstanties buiten
Europa aan te halen. Bovendien zal er meer financiële steun worden gegeven om site-keurmerken aan te moedigen.”.
5. In punt 2.1 worden de volgende alinea's toegevoegd:
„In de tweede fase zal nadruk worden gelegd op het evalueren van filtersoftware en -diensten (met name prestaties,
bruikbaarheid, resistentie tegen hacken, geschiktheid voor Europese markten en nieuwe vormen van digitale inhoud).
De steunverlening aan de ontwikkeling van filtertechnologie zal in het kader van het onderzoekprogramma van de
Gemeenschap worden voortgezet. De Commissie zorgt voor nauwe samenhang met de activiteiten op het gebied van
filtering binnen het actieplan.
In de tweede fase worden de inhoudleveranciers aangemoedigd zelfreguleringspraktijken op te zetten en de gebruikers
te informeren over Europese filtersoftware en -diensten.”.
6. In punt 2.2 wordt de volgende, derde alinea toegevoegd:
„In de tweede fase zal steun worden gegeven aan het bijeenbrengen van de industrie en de betrokken partners zoals
inhoudleveranciers, regelgevings- en zelfreguleringsinstanties, softwareontwikkelaars en beoordelingsinstanties voor
internetinhoud, en consumentenverenigingen, teneinde gunstige voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling en
toepassing van beoordelingssytemen die begrijpelijk en gemakkelijk toepasbaar zijn voor inhoudleveranciers en
consumenten, die ouders en opvoeders de nodige informatie leveren om beslissingen te nemen conform hun culturele
en taalkundige waarden en waarbij rekening wordt gehouden met de convergentie van telecommunicatie, audiovisuele media en informatietechnologie.”.
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7. Punt 3.2 wordt als volgt gewijzigd:
a) De vierde alinea wordt vervangen door:
„Het doel van de steun van de Gemeenschap is te investeren in breed georiënteerde bewustmakingsactiviteiten en
te zorgen voor algemene coördinatie en uitwisseling van ervaringen, zodat lering kan worden getrokken uit de
resultaten van de actie op permanente basis (bijvoorbeeld door aanpassing van het verspreide voorlichtingsmateriaal). De Commissie zal zich blijven beijveren om het gebruik van kostenefficiënte distributiemiddelen voor grote
aantallen gebruikers aan te moedigen, met name door multiplicatororganisaties en verspreiding via elektronische
kanalen toe te passen, teneinde de beoogde doelgroepen te bereiken.”.
b) De volgende, vijfde alinea wordt toegevoegd:
„In de tweede fase zal steun worden gegeven aan de uitwisseling van beste praktijken op het gebied van opleiding
in de nieuwe media door middel van een Europees netwerk voor bewustmaking ten aanzien van het veiliger
gebruik van internet en nieuwe on-linetechnologieën, via:
— een uitgebreid transnationaal depot (webportaal) voor relevant voorlichtings-, bewustmakings- en onderzoeksmateriaal;
— toegepast onderzoek op het gebied van opleiding in de media waarbij alle belanghebbende partijen betrokken
zijn (onderwijs, officiële en vrijwilligersorganisaties op het gebied van kinderwelzijn, ouderverenigingen,
bedrijfsleven en rechtshandhavingsdiensten), teneinde nieuwe educatieve en technologische middelen te
ontdekken die kinderen kunnen beschermen.
Het netwerk zal ook technische ondersteuning bieden aan kandidaat-lidstaten en landen die om toetreding hebben
verzocht die bewustmakingsinitiatieven willen ontplooien en zal de samenwerking met bewustmakingsactiviteiten
buiten Europa verruimen.”.
8. In punt 4.2 worden de tweede, derde en vierde alinea vervangen door:
„De Commissie zal daarom regelmatig seminars en workshops organiseren waarin op afzonderlijke thema's van het
actieplan of een combinatie daarvan wordt ingegaan. Hieraan dient te worden deelgenomen door het bedrijfsleven,
door gebruikers-, consumenten- en burgerrechtenorganisaties en door overheidsorganen die betrokken zijn bij de
regelgeving voor het bedrijfsleven en bij de rechtshandhaving, alsmede door vooraanstaande deskundigen en onderzoekers. De Commissie zal trachten voor een zo breed mogelijk deelnemersveld uit de EER-landen, derde landen en
internationale organisaties te zorgen.”.

BIJLAGE II
INDICATIEVE VERDELING VAN DE UITGAVEN
1. Een veiliger omgeving scheppen

20-26 %

2. Filter- en beoordelingssystemen ontwikkelen

20-26 %

3. Bewustmakingsacties aanmoedigen

42-46 %

4. Ondersteunende maatregelen

3-5 %
TOTAAL:

100 %
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BESCHIKKING Nr. 1152/2003/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 16 juni 2003
betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake het verkeer van en de controle op
accijnsgoederen
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

(6)

Voor de uitvoering van deze beschikking dient de
Commissie de werkzaamheden van de lidstaten te
coördineren, teneinde de goede werking van de interne
markt te waarborgen.

(7)

Gezien de complexiteit en de omvang van een dergelijk
geautomatiseerd systeem zijn aanzienlijk meer investeringen in menselijke en financiële middelen vereist,
zowel op communautair vlak als in de lidstaten. Daarom
dient te worden bepaald dat de Commissie en de
lidstaten voor de ontwikkeling en invoering van het
systeem alle noodzakelijke middelen ter beschikking
moeten stellen.

(8)

Bij de ontwikkeling van de nationale componenten
dienen de lidstaten de beginselen voor elektronische
overheidssystemen toe te passen en ondernemers op
dezelfde manier te behandelen als in de andere sectoren
waarin geautomatiseerde systemen worden ingevoerd.
De lidstaten dienen ondernemers, met name de kleine en
middelgrote ondernemingen die in deze sector actief
zijn, in de gelegenheid te stellen deze nationale componenten tegen zo laag mogelijke kosten te gebruiken en
alle maatregelen gericht op het behoud van hun concurrentievermogen te bevorderen.

(9)

Tevens dient te worden vastgesteld welke de communautaire componenten en de niet-communautaire componenten van het geautomatiseerde systeem zijn, en welke
taken in het kader van de ontwikkeling en de invoering
van het geautomatiseerde systeem door de Commissie en
door de lidstaten moeten worden uitgevoerd. In dit
verband dient de Commissie, bijgestaan door het
betrokken comité, op het gebied van coördinatie, organisatie en beheer een belangrijke rol te vervullen.

(10)

Er dienen procedures te worden opgesteld voor de
evaluatie van de uitvoering van het geautomatiseerde
systeem voor de uitoefening van toezicht op accijnsgoederen.

(11)

De financiering van het systeem dient te worden
verdeeld tussen de Gemeenschap en de lidstaten, en de
financiële bijdrage van de Gemeenschap moet als
zodanig in de algemene begroting van de Europese Unie
worden opgenomen.

(12)

Het geautomatiseerde systeem zal het verkeer van
accijnsgoederen binnen de interne markt stimuleren. De
fiscale aspecten van het verkeer van accijnsgoederen
dienen te worden geregeld door een wijziging van Richtlijn 92/12/EEG. Deze beschikking laat de rechtsgrond
voor toekomstige wijzigingen van Richtlijn 92/12/EEG
onverlet.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),
Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten,
het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de
controles daarop (4) bepaalt dat producten die zich onder
schorsing van accijns in het verkeer tussen de grondgebieden van verschillende lidstaten bevinden, vergezeld
dienen te gaan van een door de afzender opgesteld document.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2719/92 van de Commissie
van 11 september 1992 betreffende het geleidedocument
voor het verkeer onder schorsing van rechten van
accijnsproducten (5) is het door Richtlijn 92/12/EEG
voorgeschreven administratieve document ingesteld.

(3)

Er dient een geautomatiseerd systeem voor de uitoefening van toezicht ingevoerd te worden voor het verkeer
van accijnsgoederen, waardoor de lidstaten in werkelijke
tijd kennis kunnen nemen van deze goederenbewegingen
en de noodzakelijke controles kunnen verrichten, onder
meer wat het verkeer in de zin van artikel 15 van Richtlijn 92/12/EEG betreft.

(4)

Door de invoering van een geautomatiseerd systeem
moet het intracommunautaire verkeer van goederen
onder schorsing van accijns kunnen worden vereenvoudigd.

(5)

Een geautomatiseerd systeem voor het intracommunautaire verkeer van en de controle op accijnsgoederen
(EMCS) dient compatibel te zijn en, indien technisch
mogelijk, te worden samengevoegd met het nieuwe
geautomatiseerde systeem voor douanevervoer (NCTS)
teneinde de procedures voor het beheer en de handel te
vergemakkelijken.

(1) PB C 51 E van 26.2.2002, blz. 372.
(2) PB C 221 van 17.9.2002, blz. 1.
(3) Advies van het Europees Parlement van 24 september 2002 (nog
niet verschenen in het Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt
van de Raad van 21 januari 2003 (PB C 64 van 18.3.2003, blz. 1)
en besluit van het Europees Parlement van 8 april 2003 (nog niet
verschenen in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van 3 juni
2003.
(4) PB L 76 van 23.3.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2000/47/EG (PB L 193 van 29.7.2000, blz. 73).
(5) PB L 276 van 19.9.1992, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2225/93 (PB L 198 van 7.8.1993, blz. 5).
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(13)

Voordat het geautomatiseerde systeem voor het intracommunautaire verkeer van en de controle op accijnsgoederen in werking treedt, en gezien de problemen die
zich hebben voorgedaan, dient de Commissie, in samenwerking met de lidstaten en rekening houdend met de
opvattingen van de betrokken bedrijfstakken, na te gaan
hoe het huidige, op papier gebaseerde systeem kan
worden verbeterd.

(14)

Deze beschikking stelt voor de gehele duur van de
ontwikkeling en de invoering van het systeem de financiële middelen vast die in het kader van de jaarlijkse
begrotingsprocedure voor de begrotingsautoriteit het
voornaamste referentiepunt vormen in de zin van punt
33 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999
tussen het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (1).

(15)

(15) De voor de uitvoering van deze beschikking vereiste
maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan
de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (2),

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een geautomatiseerd systeem ingesteld voor de
verwerking van gegevens over het verkeer van en de controle
op de accijnsproducten bedoeld in artikel 3, lid 1, van Richtlijn
92/12/EEG, hierna „geautomatiseerd systeem” genoemd.
2.

Dit geautomatiseerde systeem heeft ten doel:

a) elektronische doorgifte van het administratief geleidedocument bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2719/92 en verbetering van de controle mogelijk te maken;
b) het functioneren van de interne markt te verbeteren door
het intracommunautaire verkeer van goederen onder schorsing van accijns te vereenvoudigen en door de lidstaten in
staat te stellen in werkelijke tijd het verkeer van accijnsgoederen te volgen en, indien nodig, de noodzakelijke controles
te verrichten;
Artikel 2
De lidstaten en de Commissie voeren het geautomatiseerde
systeem binnen zes jaar na de inwerkingtreding van deze
beschikking in.
De werkzaamheden in verband met de ingebruikneming van
het geautomatiseerde systeem vangen uiterlijk twaalf maanden
na de inwerkingtreding van deze beschikking aan.
Artikel 3
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mogelijk gebruik te blijven maken van het nieuwe geautomatiseerde systeem voor douanevervoer (NCTS) en te waarborgen
dat het EMCS-systeem met het NCTS compatibel is en, indien
technisch mogelijk, ermee wordt samengevoegd, teneinde één
geïntegreerd computersysteem te vormen voor de controle op
zowel het intracommunautair verkeer van accijnsgoederen als
op het verkeer van accijns- en belastbare goederen die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor derde landen.
3. De communautaire componenten zijn de gemeenschappelijke specificaties, de technische producten, de CCN/CSInetwerkdiensten (Common Communication Network/Common
Systems Interface) en de voor alle lidstaten gemeenschappelijke
coördinatiediensten, met uitzondering van varianten of aanpassingen hiervan om in nationale behoeften te voorzien.
4. De niet-communautaire componenten van het geautomatiseerde systeem zijn de nationale specificaties, de nationale
gegevensbanken die onderdeel zijn van het systeem, de
netwerkverbindingen tussen de communautaire en nietcommunautaire componenten, alsmede de apparatuur en de
programmatuur die elke lidstaat nuttig acht voor het gebruik
van het systeem in zijn gehele bestuursorganisatie.

Artikel 4
1. In overeenstemming met de in artikel 7, lid 2, genoemde
procedure coördineert de Commissie de invoering en het functioneren van de communautaire en niet-communautaire
componenten van het geautomatiseerde systeem, met name
wat betreft:
a) de infrastructuur en de noodzakelijke hulpmiddelen voor de
algemene interconnectie en interoperabiliteit van het
systeem;
b) de ontwikkeling van een zeer streng veiligheidsbeleid,
teneinde ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen
en de integriteit van het systeem te waarborgen;
c) de instrumenten voor het gebruik van gegevens ten behoeve
van fraudebestrijding.
2. Voor de toepassing van lid 1 sluit de Commissie de
nodige contracten voor de invoering van de communautaire
componenten van het systeem en werkt zij in samenwerking
met de lidstaten in het in artikel 7, lid 1, bedoelde comité een
richtplan en de voor de invoering en het functioneren van het
systeem noodzakelijke beheersplannen uit.
Het richtplan en de beheersplannen geven aan welke initiële en
terugkerende taken de Commissie en de lidstaten dienen uit te
voeren. De beheersplannen geven ook de termijnen aan waarbinnen de taken moeten worden uitgevoerd die nodig zijn voor
de voltooiing van elke in het richtplan vermelde werkopdracht.

1.
Het geautomatiseerde systeem omvat communautaire en
niet-communautaire componenten.
2.
De Commissie ziet erop toe dat bij de werkzaamheden
betreffende de communautaire componenten van het geautomatiseerde systeem al het nodige wordt gedaan om zoveel
(1) PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.
(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Artikel 5
1. De lidstaten zien erop toe dat de initiële en de terugkerende taken die hun zijn opgedragen worden uitgevoerd binnen
de termijn die is vastgesteld in de in artikel 4, lid 2, bedoelde
beheersplannen.
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Zij brengen de Commissie verslag uit over de resultaten van die
taken, onder vermelding van de datum waarop de taken zijn
voltooid. De Commissie brengt daarover op haar beurt verslag
uit aan het in artikel 7, lid 1, bedoelde comité.
2.
De lidstaten onthouden zich van maatregelen in verband
met de invoering of het functioneren van het geautomatiseerde
systeem, wanneer dergelijke maatregelen ongunstige gevolgen
kunnen hebben voor de algemene interconnectie of interoperabiliteit van het systeem, dan wel voor het algehele functioneren
ervan.
Maatregelen die een lidstaat wenst te nemen en die ongunstige
gevolgen kunnen hebben voor de algemene interconnectie of
interoperabiliteit van het systeem, dan wel voor het algehele
functioneren ervan, mogen slechts worden genomen na voorafgaande toestemming van de Commissie die handelt in overeenstemming met de in artikel 7, lid 2, bedoelde procedure.
3.
De lidstaten stellen de Commissie regelmatig op de
hoogte van alle maatregelen die zij hebben genomen om de
volledige exploitatie van het geautomatiseerde systeem door
hun gehele bestuursorganisatie mogelijk te maken. De
Commissie brengt daarover op haar beurt verslag uit aan het in
artikel 7, lid 1, bedoelde comité.
Artikel 6
De voor de uitvoering van deze beschikking noodzakelijke
maatregelen in verband met de invoering of het functioneren
van het geautomatiseerde systeem en met de in artikel 4, lid 1,
en artikel 5, lid 2, tweede alinea, bedoelde aangelegenheden
worden vastgesteld volgens de beheersprocedure in artikel 7,
lid 2. Die uitvoeringsbepalingen doen geen afbreuk aan de
communautaire bepalingen inzake inning en controle van indirecte belastingen of administratieve samenwerking en wederzijdse bijstand op het gebied van indirecte belastingen.
Artikel 7
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 24
van Richtlijn 92/12/EEG ingestelde Accijnscomité.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen zijn de artikelen 4
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
3.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.
Artikel 8

1.
De Commissie neemt alle maatregelen die noodzakelijk
zijn om te verifiëren of de uit de algemene begroting van de
Europese Unie gefinancierde maatregelen correct en overeenkomstig deze beschikking zijn uitgevoerd.
Zij volgt regelmatig, in samenwerking met de lidstaten, in het
kader van het in artikel 7, lid 1, bedoelde comité, de voortgang
van de ontwikkeling en de invoering van het geautomatiseerde
systeem om vast te stellen of de daarvoor gestelde doelstellingen zijn bereikt en om richtsnoeren op te stellen voor de
verbetering van de doeltreffendheid van de maatregelen ter
uitvoering van het systeem.
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2. De Commissie legt 30 maanden na de inwerkingtreding
van deze beschikking het in artikel 7, lid 1, bedoelde comité
een tussentijds verslag over de door haar gevolgde activiteiten
voor. Indien nodig, stelt dit rapport de procedures en de criteria
voor de latere evaluatie van het functioneren van het geautomatiseerde systeem vast.
3. Na afloop van de periode van zes jaar bedoeld in artikel
2, eerste alinea, dient de Commissie bij het Europees Parlement
en bij de Raad een verslag in over de uitvoering van het geautomatiseerde systeem. Dit verslag stelt onder meer de procedures
en de criteria voor de latere evaluatie van het functioneren van
het geautomatiseerde systeem vast.

Artikel 9
De kandidaat-lidstaten van de Europese Unie worden door de
Commissie op de hoogte gesteld van de ontwikkeling en de
invoering van het geautomatiseerde systeem en kunnen, als zij
dat wensen, aan de daarmee genomen proeven deelnemen.

Artikel 10
1. De kosten in verband met de invoering van het geautomatiseerde systeem worden gedeeld door de Gemeenschap en
de lidstaten, overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 en 3.
2. De kosten in verband met het ontwerp, de aanschaf, de
installatie en het onderhoud van de communautaire componenten van het geautomatiseerde systeem, alsmede de kosten in
verband met de lopende exploitatie van de communautaire
componenten die in de gebouwen van de Commissie of van
een door de Commissie aangewezen subcontractant zijn
geïnstalleerd, komen ten laste van de Gemeenschap.
3. De kosten in verband met de invoering en het functioneren van de niet-communautaire componenten van het geautomatiseerde systeem, alsmede de kosten in verband met de
lopende exploitatie van de communautaire componenten die in
de gebouwen van de lidstaten of van een door de betrokken
lidstaat aangewezen subcontractant zijn geïnstalleerd, komen
ten laste van de lidstaten.

Artikel 11
1. De financiële middelen voor de invoering van het geautomatiseerde systeem in de in artikel 2, eerste alinea, bedoelde
periode worden vastgesteld op 35 miljoen EUR voor de algemene begroting van de Europese Unie.
De jaarlijkse kredieten, met inbegrip van de kredieten die
worden toegewezen voor de exploitatie en het functioneren
van het systeem na de voornoemde invoeringsperiode, worden
door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van
de financiële vooruitzichten.
2. De lidstaten begroten de financiële en menselijke
middelen die voor de vervulling van de in artikel 5 omschreven
verplichtingen benodigd zijn en stellen deze ter beschikking.
De Commissie en de lidstaten stellen de voor de invoering en
de exploitatie van het geautomatiseerde systeem vereiste menselijke, budgettaire en technische middelen ter beschikking.
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Artikel 12
Deze beschikking treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Artikel 13
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 16 juni 2003.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

G. PAPANDREOU
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VERORDENING (EG) Nr. 1153/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 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 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 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.

L 162/10

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

1.7.2003

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 30 juni 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

064
999

80,7
80,7

0707 00 05

052
628
999

81,1
119,5
100,3

0709 90 70

052
999

75,0
75,0

0805 50 10

382
388
528
999

60,3
59,5
67,6
62,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
524
528
720
804
999

80,0
112,6
90,1
81,4
46,9
63,2
129,4
101,9
88,2

0809 10 00

052
999

204,4
204,4

0809 20 95

052
060
068
400
999

322,0
156,6
107,3
355,0
235,2

0809 40 05

052
999

203,9
203,9

(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. 1154/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader
van de in Verordening (EG) nr. 1032/2003 bedoelde eerste openbare inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

verkoopprijzen van het vlees dat bij openbare inschrijving wordt verkocht, worden vastgesteld met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen.

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

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Een openbare inschrijving heeft plaatsgevonden voor de
verkoop van bepaalde hoeveelheden rundvlees, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1032/2003 van de
Commissie (3).
Krachtens artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2173/79
van de Commissie van 4 oktober 1979 houdende
uitvoeringsbepalingen inzake de afzet van rundvlees
gekocht door interventiebureaus en tot intrekking van
Verordening (EEG) nr. 216/69 (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2417/95 (5), moeten de minimum-

Artikel 1
De minimumverkoopprijzen van rundvlees voor de eerste
openbare inschrijving voorzien in Verordening (EG) nr. 1032/
2003, waarvoor tot uiterlijk 24 juni 2003 aanbiedingen
konden worden ingediend, zijn vastgesteld in de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 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

160 van 26.6.1999, blz. 21.
315 van 1.12.2001, blz. 29.
150 van 18.6.2003, blz. 9.
251 van 5.10.1979, blz. 12.
248 van 14.10.1995, blz. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

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

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

— Cuartos delanteros

—
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VERORDENING (EG) Nr. 1155/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader
van de in Verordening (EG) nr. 1034/2003 bedoelde eerste openbare inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

verkoopprijzen van het vlees dat bij openbare inschrijving wordt verkocht, worden vastgesteld met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen.

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

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Een openbare inschrijving heeft plaatsgevonden voor de
verkoop van bepaalde hoeveelheden rundvlees, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1034/2003 van de
Commissie (3).
Krachtens artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2173/79
van de Commissie van 4 oktober 1979 houdende
uitvoeringsbepalingen inzake de afzet van rundvlees
gekocht door de interventiebureaus en tot intrekking van
Verordening (EEG) nr. 216/69 (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2417/95 (5), moeten de minimum-

Artikel 1
De minimumverkoopprijzen van rundvlees voor de eerste
openbare inschrijving voorzien in Verordening (EG) nr. 1034/
2003, waarvoor tot uiterlijk 23 juni 2003 aanbiedingen
konden worden ingediend, zijn vastgesteld in de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 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

160 van 26.6.1999, blz. 21.
315 van 1.12.2001, blz. 29.
150 van 18.6.2003, blz. 21.
251 van 5.10.1979, blz. 12.
248 van 14.10.1995, blz. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

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

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

— Cuartos delanteros

551
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VERORDENING (EG) Nr. 1156/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
inzake de levering van granen als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

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

(2)

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

(3)

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

nr. 1292/96 van de Raad voor de beschikbaarstelling
van als communautaire voedselhulp te leveren
producten (3). Met name de leveringstermijnen en voorwaarden om de aan de levering verbonden kosten te
bepalen, dienen te worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

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

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

(3) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 23.
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BIJLAGE
PARTIJ A; B
1. Actie nr.: 230/00 (A); 231/00 (B)
2. Begunstigde (2): Ethiopië
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: Disaster Prevention and Preparedness Commission, Addis Ababa
Contact: Ato Simon Mechale, tel.: (251-1) 52 42 72, fax: (251-1) 51 47 88
4. Land van bestemming: Ethiopië
5. Beschikbaar te stellen product: zachte tarwe
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 45 000
7. Aantal partijen: 2 in 4 delen (A: 22 500 ton (A1: 12 500 ton; A2: 10 000 ton); B: 22 500 ton (B1: 12 500 ton;
B2: 10 000 ton))
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.1)
9. Verpakking (7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (1.0 A 1.c), 2.c) en B.3)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.A.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: Engels
— Bijkomende opschriften: —
11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
12. Voorgeschreven leveringsstadium (8): franco bestemming
13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven — fob gestuwd
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: —
16. Plaats van bestemming: DPPC warehouse in Nazareth (A1 + B1), Kombolcha (A2 + B2)
— doorgangshaven of transitpakhuis: Djibouti
— vervoerroute over land: —
17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium (9):
— eerste termijn: A: 28.9.2003; B: 29.9-19.10.2003
— tweede termijn: A: 12.10.2003, B: 13.10-2.11.2003
18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium:
— eerste termijn: A: 28.7-10.8.2003; B: 25-31.8.2003
— tweede termijn: A: 11-24.8.2003; B: 8-14.9.2003
19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd):
— eerste termijn: 15.7.2003
— tweede termijn: 29.7.2003
20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/ton
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden (1): de heer T. Vestergaard, Europese
Commissie, Kamer L 130 7/46, B-1049 Brussel; telex 25670 AGREC B ; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Uitvoerrestitutie (4): restitutie toepasselijk op 25.6.2003, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 916/2003 van de
Commissie (PB L 130 van 27.5.2003, blz. 8)
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PARTIJ C

1. Actie nr.: 107/02
2. Begunstigde (2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel.: (39-06)
65 13 29 88; fax: 65 13 28 44/3; telex: 626675 WFP I
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen
4. Land van bestemming: Haïti
5. Beschikbaar te stellen product: volwitte rijst (productcodes 1006 30 96 9900, 1006 30 98 9900)
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 1 526
7. Aantal partijen: 1
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.7)
9. Verpakking (7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (1.0 A 1.c), 2.c) en B.6)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.A.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: Frans
— Bijkomende opschriften: —
11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco laadhaven
13. Alternatief leveringsstadium: —
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: —
16. Plaats van bestemming:
— doorgangshaven of transitpakhuis: —
— vervoerroute over land: —
17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium:
— eerste termijn: 4.-24.8.2003
— tweede termijn: 18.8.-7.9.2003
18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium:
— eerste termijn: —
— tweede termijn: —
19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd):
— eerste termijn: 15.7.2003
— tweede termijn: 29.7.2003
20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/ton
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden (1): ter attentie van de heer T. Vestergaard, Europese Commissie, bureau L 130 7/46, B-1049 Brussel; telex 25670 AGREC B ; fax (32-2) 296 70 03/
296 70 04
22. Uitvoerrestitutie (4): restitutie toepasselijk op 25.6.2003, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 916/2003 van de
Commissie (PB L 130 van 27.5.2003, blz. 8)
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Voetnoten
(1) Aanvullende informatie: Torben Vestergaard (tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).
(2) De leverancier neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde of zijn vertegenwoordiger om na te gaan
welke documenten voor de verzending zijn vereist.
(3) De leverancier bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard dat voor
het te leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet zijn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131 worden vermeld.
(4) Verordening (EG) nr. 2298/2001 van de Commissie (PB L 308 van 27.11.2001, blz. 16) is van toepassing voor de
restitutie bij uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is vermeld in punt
22 van deze bijlage.
(5) De leverancier legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering een plantengezondheidscertificaat voor.
(6) In afwijking van Publicatieblad C 114 van 29 april 1991 wordt de tekst van punt II.A.3.c) of II.B.3.c) als volgt
gelezen: „de vermelding „Europese Gemeenschap””.
(7) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van dezelfde
kwaliteit als die waarin het product zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de vermelding voor te komen,
gevolgd door een hoofdletter R.
(8) Onverminderd het bepaalde in artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2519/97 mogen gecharterde schepen niet
voorkomen op een van de vier recentste kwartaallijsten van aangehouden voertuigen die overeenkomstig het Memorandum van overeenstemming van Parijs inzake toezicht door de havenstaat (Richtlijn 95/21/EG van de Raad — PB
L 157 van 7.7.1995, blz. 1) worden gepubliceerd.
(9) Artikel 14, lid 14, laatste alinea, van Verordening (EG) nr. 2519/97 is van toepassing.

Om het leveringscontract te kunnen toewijzen moet de Commissie over een aantal inlichtingen beschikken (met name gegevens
betreffende de bankrekening van de betrokken inschrijver). Nadere inlichtingen over deze gegevens en het desbetreffende formulier
kunt u op onderstaande internetsite vinden:
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm.
Als deze inlichtingen niet zijn verstrekt, kan de inschrijver die als leverancier is aangewezen zich niet beroepen op het bepaalde in
artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2519/97 betreffende de termijn voor toezending van het gunningsbericht.
Iedere inschrijver wordt derhalve verzocht bovengenoemd formulier, naar behoren ingevuld, bij zijn offerte te voegen.
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VERORDENING (EG) Nr. 1157/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en
houdende opening van tariefcontingenten, en tot afwijking van deze verordening
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Bij Besluit 2003/465/EG van de Raad van 16 juni 2003
betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm
van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap
en het Koninkrijk Noorwegen over bepaalde landbouwproducten (8), is onder meer voorzien in wijzigingen in
de tariefcontingenten voor kaas bij invoer in de Gemeenschap. De overeenkomst voorziet ook in de vervanging
van de methode voor het beheer van deze contingenten,
die momenteel gebaseerd is op de afgifte van IMA 1certificaten, zoals beschreven in hoofdstuk III van titel 2
van Verordening (EG) nr. 2535/2001, door een beheer
dat uitsluitend gebaseerd is op het invoercertificaat als
bedoeld in hoofdstuk I van titel 2 van voornoemde
verordening.

(4)

De gegevens betreffende de met de afgifte belaste instelling in Canada, die zijn vermeld in bijlage XII van Verordening (EG) nr. 2535/2001, moeten worden aangepast.

(5)

Verordening (EG) nr. 2535/2001 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2535/2001
bepaalt dat de certificaataanvragen slechts kunnen
worden ingediend in de eerste tien dagen van elke
zesmaandelijkse periode. Met het oog op een goede
uitvoering van deze verordening en om te garanderen
dat alle belanghebbende marktdeelnemers tien dagen
hebben om hun aanvragen voor het tweede halfjaar
2003 in te dienen, moet van het bepaalde in voornoemd
artikel worden afgeweken.

(7)

Artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2535/2001 bepaalt
dat de aanvrager van een invoercertificaat van tevoren
moet zijn erkend door de bevoegde autoriteit van de
lidstaat waar hij is gevestigd. Van het bepaalde in dit
artikel en in artikel 11 moet worden afgeweken voor
marktdeelnemers die, voor de periode van 1 juli 2003
tot en met 31 december 2003, gebruik willen maken
van de in de overeenkomst met Noorwegen vastgestelde
contingenten.

(8)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en met name
op artikel 29, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

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

Bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 787/2003 (4), zijn onder meer de uitvoeringsbepalingen voor de sector melk en zuivelproducten van de
invoerregelingen waarin is voorzien bij de Europaovereenkomsten tussen de Gemeenschap en haar lidstaten,
enerzijds, en bepaalde Midden- en Oosteuropese landen,
anderzijds, vastgesteld. Om de concessies waarin is voorzien bij Besluit 2003/286/EG van de Raad van 8 april
2003 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing
van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst
waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds,
en de Republiek Bulgarije, anderzijds (5), ten uitvoer te
leggen, moeten nieuwe tariefcontingenten voor invoer
worden vastgesteld of moeten bepaalde bestaande
contingenten worden verhoogd.

Bij Besluit 2003/285/EG van de Raad (6), waarbij het
Protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de
Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand
wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije,
anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies, is goedgekeurd, is Verordening (EG) nr. 1408/
2002 (7) ingetrokken. De verwijzingen naar deze verordening in Verordening (EG) nr. 2535/2001 moeten dus
worden vervangen.
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
122 van 16.5.2003, blz. 1.
341 van 22.12.2001, blz. 29.
115 van 9.5.2003, blz. 18.
102 van 24.4.2003, blz. 60.
102 van 24.4.2003, blz. 32.
205 van 2.8.2002, blz. 9.

(8) PB L 156 van 25.6.2003, blz. 48.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

1.7.2003

4. Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 wordt punt b) geschrapt;
b) lid 2 wordt vervangen door:

Artikel 1

„2.
De toe te passen rechten en, voor de in lid 1,
onder a), bedoelde invoer, de maximale jaarlijks in te
voeren hoeveelheden en het invoerjaar staan vermeld in
bijlage III.”.
5. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

Verordening (EG) nr. 2535/2001 wordt als volgt gewijzigd:

a) in deel I.B wordt punt 6 vervangen door de tekst in
bijlage I bij deze verordening;

1. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

b) de tekst in bijlage II bij deze verordening wordt toegevoegd als deel H.

a) punt b) wordt vervangen door:
„b) de in de Verordeningen (EG) nr. 2475/2000 (*), (EG)
nr. 1151/2002 (**), (EG) nr. 1361/2002 (***), (EG)
nr. 1362/2002 van de Raad (****), en in de Besluiten
2003/18/EG (*****), 2003/263/EG (******), 2003/
285/EG (*******), 2003/286/EG (********), 2003/
298/EG (*********) en 2003/299/EG (**********) van
de Raad bedoelde contingenten;
(*) PB L 286 van 11.11.2000, blz. 15.
(**) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 15.
(***) PB L 198 van 27.7.2002, blz. 1.
(****) PB L 198 van 27.7.2002, blz. 13.
(*****) PB L 8 van 14.1.2003, blz. 18.
(******) PB L 97 van 15.4.2003, blz. 53.
(*******) PB L 102 van 24.4.2003, blz. 32.
(********) PB L 102 van 24.4.2003, blz. 60.
(*********) PB L 107 van 30.4.2003, blz. 12.
(**********) PB L 107 van 30.4.2003, blz. 36.”;
b) het volgende punt h) wordt toegevoegd:
„h) de in Besluit 2003/465/EG van de Raad bedoelde
contingenten (*).
(*) PB L 156 van 25.6.2003, blz. 48.”
2. In artikel 13, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:
„Voor de in artikel 5, onder c), d), e), g) en h) bedoelde
contingenten moet de certificaataanvraag echter betrekking
hebben op ten minste 10 ton en ten hoogste de overeenkomstig artikel 6 voor elke periode vastgestelde hoeveelheid.”.
3. Artikel 19, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:
a) De inleidende woorden worden vervangen door:
„Het verlaagde minimumrecht wordt slechts toegepast na
overlegging van de aangifte voor het vrije verkeer, vergezeld van het invoercertificaat en, wat de hieronder
bedoelde invoer betreft, van het bewijs van oorsprong
dat is afgegeven in toepassing van, respectievelijk, de
volgende bepalingen:”
b) het volgende punt h) wordt toegevoegd:
„h) de in punt 10 van de overeenkomst met Noorwegen
bedoelde regels.”.

6. In bijlage III wordt deel B geschrapt.
7. In bijlage XI worden de punten G) en H) geschrapt.
8. Bijlage XII wordt als volgt gewijzigd:
a) de gegevens betreffende de plaats van vestiging in
Canada worden vervangen door:
„Building 55, NCC Driveway
Central Experimental Farm
960 Carling Avenue
Ottawa, Ontario K1A 0Z2
Tel. 1 (613) 792-2000
Fax 1 (613) 792-2009”
b) de gegevens betreffende Noorwegen worden geschrapt.

Artikel 2
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 14, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 2535/2001 worden, voor de op 1 juli
2003 geopende contingenten als bedoeld in bijlage I, deel B,
punt 6, en in bijlage I, deel H, de aanvragen voor invoercertificaten ingediend in de loop van de eerste tien dagen na de dag
waarop deze verordening in werking treedt.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2535/2001 is de erkenning niet vereist voor de
periode van 1 juli tot en met 31 december 2003, voor de op 1
juli 2003 geopende contingenten als bedoeld in bijlage I, deel
H, van voornoemde verordening.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 2535/2001 worden, voor de in lid 2 vermelde
periode, de certificaataanvragen voor de in voornoemd lid 2
bedoelde contingenten ingediend in de lidstaat waar de
aanvrager is gevestigd.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2003.

1.7.2003
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

L 162/21
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BIJLAGE I
„6. Producten van oorsprong uit Bulgarije
Jaarlijkse hoeveelheden
(in ton)
van 1.7.2002 tot en
met 30.6.2003

Jaarlijkse hoeveelheden
(in ton)
van 1.7.2003 tot en
met 30.6.2004

Hoeveelheden geopend
op 1.7.2003

Hoeveelheden geopend
op 1.1.2004

GN-code

09.4675

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39

Vrijstelling

250

500

500

250

09.4660

0406

Vrijstelling

6 100

6 400

3 200

3 200

Jaarlijkse verhoging
vanaf 1.7.2004

NL

Omschrijving (1)

Recht
(% van MFN)

Contingentnummer

0

300”
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BIJLAGE II
„DEEL H
TARIEFCONTINGENTEN IN HET KADER VAN BIJLAGE I BIJ DE OVEREENKOMST MET HET KONINKRIJK NOORWEGEN

Contingent

09.4781

GN-code

ex 0406 90 23
0406 90 39
ex 0406 90 78

09.4782

Omschrijving ( )

Douanerecht

1

Noorse Edam
Jarlsberg
Noorse Gouda

0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88

andere kaas

0406 10

Verse kaas

9
>
>
>
>
>
>
>
>
>
=
>
>
>
>
>
>
>
>
>
;

Contingent van 1 juli tot en met 30
juni
hoeveelheden in ton vanaf 1.7.2003
per jaar

per halfjaar

Vrijstelling

3 467

1 733,5

Vrijstelling

533

266,5

(1) Onverminderd de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur heeft de omschrijving van de producten
een louter indicatieve waarde; in het kader van deze bijlage is voor de prefentiële regeling de omschrijving van de GN-code bepalend.”
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VERORDENING (EG) Nr. 1158/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
tot vaststelling van de afgeleide interventieprijzen voor witte suiker voor het verkoopseizoen
2003/2004
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

keling van de beschikbare productie in het volgende
verkoopseizoen. Bijgevolg kan een regio slechts als een
tekortgebied worden beschouwd als uit deze prognoses
met zekerheid een tekortsituatie blijkt.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 680/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 2,
lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad is voor
de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met 2005/2006
de interventieprijs voor witte suiker vastgesteld op
63,19 EUR per 100 kilogram voor de gebieden zonder
tekort.
In artikel 2, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr.
1260/2001 is bepaald dat voor ieder gebied met een
tekort elk jaar een afgeleide interventieprijs voor witte
suiker moet worden vastgesteld. Bij deze vaststelling
moet rekening worden gehouden met de regionale
verschillen in de suikerprijs waarvan mag worden aangenomen dat ze zich bij een normale oogst en een vrij
handelsverkeer in suiker zullen voordoen in de veronderstelling dat de prijsvorming op de markt normaal
verloopt en rekening houdend met de ervaring en met
de kosten voor het vervoer van suiker van de overschotgebieden naar de tekortgebieden.
Om te constateren of het om een tekortgebied gaat,
moeten prognoses worden gemaakt op basis van door
de lidstaten meegedeelde gegevens over enerzijds de
ontwikkeling van het verbruik in het lopende verkoopseizoen en anderzijds de vooruitzichten voor de ontwik-

(4)

Op basis hiervan valt voor de productiegebieden in
Spanje, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, Italië,
Portugal en Finland een tekort te verwachten.

(5)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de gebieden met een tekort in de Gemeenschap wordt de
afgeleide interventieprijs voor witte suiker voor het verkoopseizoen 2003/2004 vastgesteld op:
a) 64,88 EUR per 100 kilogram voor alle gebieden in Spanje;
b) 64,65 EUR per 100 kilogram voor alle gebieden in Ierland
en het Verenigd Koninkrijk;
c) 65,53 EUR per 100 kilogram voor alle gebieden in Italië;
d) 64,65 EUR per 100 kilogram voor alle gebieden in
Portugal;
e) 64,65 EUR per 100 kilogram voor alle gebieden in Finland.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26.
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VERORDENING (EG) Nr. 1159/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen 2003/2004, 2004/2005 en 2005/2006, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en
preferentiële overeenkomsten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1464/95 en (EG) nr.
779/96
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Na de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden en
in het kader van de afsluiting van de onderhandelingen
op grond van artikel XXIV van de Algemene Overeenkomst inzake Handel en Tarieven (GATT) heeft de
Gemeenschap zich ertoe verbonden vanaf 1 januari
1996 een hoeveelheid voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker uit derde landen in te voeren met een recht van
98 EUR per ton.

(4)

De ervaring die is opgedaan met de toepassing van
Verordening (EEG) nr. 2782/76 van de Commissie van
17 november 1976 houdende uitvoeringsbepalingen
voor de invoer van preferentiële suiker (7), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2665/98 (8), Verordening (EG) nr. 2513/2001 van de Commissie van 20
december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen voor
de invoer van de ruwe, voor raffinage bestemde rietsuiker binnen een tariefcontingent in het kader van
preferentiële overeenkomsten (9) en van Verordening
(EG) nr. 1507/96 van de Commissie van 29 juli 1996
houdende opening en wijze van beheer van bepaalde
tariefcontingenten voor invoer van ruwe rietsuiker voor
de voorziening van de raffinaderijen in de Gemeenschap (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1250/97 (11), toont aan dat het dienstig is gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de opening en het
beheer van invoer in het kader van de betrokken contingenten of overeenkomsten vast te stellen. De voornoemde verordeningen moeten derhalve worden ingetrokken en worden vervangen door een enkele verordening.

(5)

De algemene bepalingen betreffende de invoercertificaten, die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1291/
2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het
stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten
voor landbouwproducten (12), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 325/2003 (13), en de bijzondere
bepalingen voor de sector suiker die zijn vastgesteld bij
Verordening (EG) nr. 1464/95 van de Commissie (14),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 995/
2002 (15), moeten van toepassing zijn. Om het beheer
van de invoer op grond van de onderhavige verordening
te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de jaarlijkse
maximumhoeveelheden niet worden overschreden,
moeten nauwkeurige regels voor de invoercertificaten
voor ruwe suiker, uitgedrukt in witte-suikerequivalent,
worden vastgesteld.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 680/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel
22, lid 2, artikel 26, lid 1, artikel 38, lid 6, artikel 39, lid 6, en
artikel 41, tweede alinea,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18
juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in
de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing
van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6,
van de GATT (3), en met name op artikel 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

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

Artikel 1, lid 1, van Protocol nr. 3 betreffende ACSsuiker, hierna „het ACS-Protocol” genoemd, dat aan
bijlage V bij de op 23 juni 2000 te Cotonou ondertekende Partner-schapsovereenkomst ACS-EG (4), hierna
„de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst” genoemd, is
gehecht en artikel 1, lid 1, van de Overeenkomst tussen
de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek
India over rietsuiker (5), hierna „de overeenkomst met
India” genoemd, bepalen dat de Gemeenschap zich ertoe
verbindt tegen gegarandeerde prijzen bepaalde hoeveelheden rietsuiker van oorsprong uit de ACS-staten,
respectievelijk uit India, tot levering waarvan deze staten
zich verbinden, te kopen en in te voeren.
Artikel 39, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001
bepaalt dat in de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en
met 2005/2006, met het oog op een adequate voorziening van de raffinaderijen in de Gemeenschap, een
verlaagd bijzonder invoerrecht wordt toegepast op ruwe
rietsuiker van oorsprong uit de staten waarmee de
Gemeenschap overeenkomsten voor levering tegen
preferentiële voorwaarden heeft gesloten. Thans zijn
dergelijke overeenkomsten gesloten, bij Besluit 2001/
870/EG van de Raad (6), met de staten in Afrika, het
Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) die
partij zijn bij het ACS-Protocol, en met India.
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

178 van 30.6.2001, blz. 1.
104 van 20.4.2002, blz. 26.
146 van 20.6.1996, blz. 1.
317 van 15.12.2000, blz. 3.
190 van 23.7.1975, blz. 36.
325 van 8.12.2001, blz. 21.

(7) PB L 318 van 18.11.1976, blz. 13.
(8) PB L 336 van 11.12.1998, blz. 20.
(9) PB L 339 van 21.12.2001, blz. 19.
(10) PB L 189 van 30.7.1996, blz. 82.
(11) PB L 173 van 1.7.1997, blz. 92.
(12) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.
(13) PB L 47 van 21.2.2003, blz. 21.
(14) PB L 144 van 28.6.1995, blz. 14.
(15) PB L 152 van 12.6.2002, blz. 11.
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Daar de Raad bij de vaststelling van de totale tariefcontingenten als bedoeld in artikel 39 van Verordening (EG)
nr. 1260/2001 en in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1095/96 niet heeft voorzien in een marge waarmee deze
hoeveelheden mogen worden overschreden, dient het
volledige recht van het gemeenschappelijk douanetarief
van toepassing te zijn op alle hoeveelheden, omgerekend
in witte-suikerequivalent, die boven de op het invoercertificaat vermelde hoeveelheden worden ingevoerd. Om te
voorkomen dat in de Gemeenschap te veel ruwe suiker
uit de minst ontwikkelde landen wordt ingevoerd,
moeten maatregelen worden vastgesteld om ervoor te
zorgen dat de ingevoerde hoeveelheden suiker daadwerkelijk worden ingevoerd en geraffineerd vóór het einde
van het betrokken verkoopseizoen of voor een door de
lidstaat vastgestelde datum.
Gezien de per lidstaat vastgestelde maximale raffinagebehoeften en de noodzaak om een optimale controle op de
verdeling van de in te voeren hoeveelheden ruwe suiker
mogelijk te maken, is het wenselijk te bepalen dat de
afgifte van invoercertificaten en de overdraagbaarheid
ervan worden beperkt tot raffinadeurs, voor alle invoer
in het kader van de tariefcontingenten als bedoeld in
artikel 39 van Verordening (EG) nr. 1260/2001 en
artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1095/96.
Daar zich tussen het laden en de levering van een partij
suiker onvoorzienbare vertragingen kunnen voordoen,
dient een zekere tolerantie te worden toegestaan om
daarmee rekening te houden. Voorts moet voor de in
artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde
preferentiële suiker waarvoor op grond van de betrokken
overeenkomsten leveringsverplichtingen en geen tariefcontingenten gelden, conform de algemeen geldende
handelsgebruiken worden voorzien in een tolerantie die
geldt voor de totale hoeveelheden die tijdens een
bepaalde leveringsperiode worden geleverd en voor de
datum waarop deze periode aanvangt.
Artikel 7 van het ACS-protocol en artikel 7 van de overeenkomst met India bevatten bepalingen die van toepassing zijn wanneer een staat zijn leveringsverplichting in
een leveringsperiode niet nakomt. Voor de tenuitvoerlegging van deze bepalingen moet worden bepaald op
welke wijze de leveringsdatum van een partij preferentiële suiker wordt vastgesteld.

1.7.2003

(11)

Om rekening te houden met de traditionele handelsstromen bij invoer van de hoeveelheden van het tariefcontingent dat is vastgesteld bij artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1095/96, moet op grond van de ervaring
die is opgedaan in de periode van toepassing van Verordening (EG) nr. 1057/96, het contingent van 85 463 ton
met ingang van 1 juli 2003 onder de lidstaten van
oorsprong worden verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel.

(12)

Om een doeltreffend beheer van de preferentiële invoer
in het kader van deze verordening mogelijk te maken,
dienen maatregelen te worden vastgesteld die het voor
de lidstaten mogelijk maken de betrokken gegevens te
boeken en mee te delen aan de Commissie.

(13)

De bij deze overweging vastgestelde bepalingen inzake
de toekenning en het beheer van de invoercertificaten
voor preferentiële suiker ACS-India vervangen die van
artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 779/96 van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 995/
2002, en van artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1464/95. Deze leden moeten derhalve worden geschrapt
en de betrokken verordeningen moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
TITEL I
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Bij deze verordening worden voor de verkoopseizoenen 2003/
2004, 2004/2005 en 2005/2006 de uitvoeringsbepalingen
vastgesteld voor de invoer van rietsuiker in het kader van de
tariefcontingenten of preferentiële overeenkomsten als bedoeld
in:
a) artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1260/2001;
b) artikel 39 van Verordening (EG) nr. 1260/2001;
c) artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1095/96.

(10)

De bepalingen betreffende het bewijs van oorsprong in
artikel 14 van het aan bijlage V bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst gehechte Protocol nr. 1 of in artikel
47 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de
Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van
enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG)
nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het
communautair douanewetboek (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 444/2002 (2), zijn van toepassing om te bewijzen dat de in deze verordeningen vastgestelde bepalingen inzake de oorsprong van de in het
kader van deze verordening ingevoerde producten in
acht zijn genomen.

(1) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.
(2) PB L 134 van 29.5.2003, blz. 1.

Artikel 2
In deze verordening wordt verstaan onder:
a) „raffinadeur”, elke persoon die producten invoert om een
raffinaderij in de zin van artikel 7, lid 4, vierde alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/2001 te bevoorraden;
b) „preferentiële suiker ACS-India”, rietsuiker als bedoeld in
artikel 35, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001;
c) „bijzondere preferentiële suiker”, ruwe rietsuiker als bedoeld
in artikel 39, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001;
(3) PB L 106 van 30.4.1996, blz. 9.
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d) „suiker CXL-concessies”, de ruwe rietsuiker die is vermeld in
de lijst „CXL — Europese Gemeenschappen” als bedoeld in
artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1095/96;
e) „ACS-protocol”, Protocol nr. 3 over ACS-suiker van bijlage
V bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst;
f) „overeenkomst met India”, de overeenkomst tussen de
Gemeenschap en India over rietsuiker;
g) „leveringsperiode”, de periode die is bepaald in het kader
van de verbintenissen betreffende de preferentiële suiker
ACS-India;
h) „partij”, een hoeveelheid suiker aan boord van een bepaald
schip, die in een Europese haven van de Gemeenschap daadwerkelijk wordt gelost;
i) „gewicht tel quel”, het gewicht van de suiker in ongewijzigde staat;
j) „aangegeven polarisatiegraad”, de werkelijke polarisatiegraad
van de ingevoerde ruwe suiker, indien nodig door de
bevoegde nationale instanties geverifieerd aan de hand van
de polarimetrische methode, uitgedrukt in zes decimalen.

Artikel 3
Voor invoer in het kader van de in artikel 1 bedoelde tariefcontingenten of overeenkomsten dient een invoercertificaat te
worden overgelegd dat is afgegeven overeenkomstig het
bepaalde in de Verordeningen (EG) nr. 1291/2000 en (EG) nr.
1464/95, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 4
1.
De aanvragen voor invoercertificaten worden ingediend
bij de bevoegde instantie van de betrokken lidstaat van invoer.
De certificaten mogen slechts worden afgegeven binnen de
grenzen van de krachtens artikel 9 vastgestelde leveringsverplichtingen en van de in de artikelen 16 en 22 bedoelde contingenten.
2.
De aan de certificaten verbonden zekerheid bedraagt
0,30 EUR per 100 kg van de in vak 17 van het certificaat
vermelde hoeveelheid suiker.
3.
De periode waarin de aanvragen voor invoercertificaten
kunnen worden ingediend, begint drie weken vóór de eerste
dag van het betrokken verkoopseizoen.
Wanneer voor preferentiële suiker ACS-India de voor een leveringsperiode verplicht te leveren hoeveelheid voor een exporterend land is bereikt, kunnen de certificaten voor de volgende
leveringsperiode voor dat land, in afwijking van het bepaalde in
de eerste alinea, zes weken voor de eerste dag van het
betrokken verkoopseizoen worden ingediend. Deze invoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van afgifte ervan in de zin
van artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000.
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4. Een invoercertificaat is geldig vanaf de datum van afgifte
ervan in de zin van artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1291/2000 of vanaf de datum van het begin van het betrokken
verkoopseizoen, indien deze later valt, en tot en met het einde
van de derde daaropvolgende maand, voor de preferentiële
suiker ACS-India, of tot het einde van het betrokken verkoopseizoen, voor bijzondere preferentiële suiker en suiker CXLconcessies.

Artikel 5
1. De aanvragen voor invoercertificaten kunnen elke week
van maandag tot en met vrijdag worden ingediend. De eerste
werkdag van de daaropvolgende week doen de lidstaten de
Commissie mededeling van de hoeveelheden witte suiker of
ruwe suiker, in voorkomend geval uitgedrukt in witte-suikerequivalent, waarvoor in de voorgaande week aanvragen voor
invoercertificaten zijn ingediend, met vermelding van het
betrokken verkoopseizoen en de hoeveelheden per land van
oorsprong.
2. Indien de Commissie geen bezwaar maakt, worden de
certificaten afgegeven op de vierde werkdag na de dag van de
in lid 1 bedoelde mededeling.
3. De Commissie boekt elke week de hoeveelheden waarvoor invoercertificaten zijn aangevraagd.
Wanneer de aanvragen voor invoercertificaten groter zijn dan
de overeenkomstig artikel 9 per land vastgestelde verplicht te
leveren hoeveelheid voor preferentiële suiker ACS-India, of dan
het betrokken contingent voor bijzondere preferentiële suiker
of voor suiker CXL-concessies, beperkt de Commissie de afgifte
van de gevraagde certificaten naar rato van de beschikbare
hoeveelheid en meldt zij de lidstaten dat de betrokken maximumhoeveelheid is bereikt.

Artikel 6
1. Elke lidstaat boekt de hoeveelheden witte suiker en ruwe
suiker die daadwerkelijk zijn ingevoerd op grond van de in
artikel 4, lid 4, bedoelde invoercertificaten, indien nodig door
de hoeveelheden ruwe suiker om te rekenen in witte-suikerequivalent op basis van de polarisatiegraad die is bepaald
volgens de in punt II.3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr.
1260/2001 vermelde methode.
2. Overeenkomstig artikel 50, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1291/2000 is het volledige recht van het gemeenschappelijk
douanetarief dat geldt op de datum waarop de suiker in het
vrije verkeer wordt gebracht, onverminderd het bepaalde in
artikel 12, lid 3, van deze verordening van toepassing op alle
hoeveelheden witte suiker in gewicht tel quel, ruwe suiker in
gewicht tel quel of in witte-suikerequivalent omgerekende ruwe
suiker, die zijn ingevoerd boven de in het betrokken invoercertificaat vermelde hoeveelheden.
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Artikel 7
Wat preferentiële suiker ACS-India betreft, delen alle lidstaten,
en wat bijzondere preferentiële suiker en suiker CXL-concessies
betreft, delen de in artikel 39, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1260/2001 genoemde lidstaten de Commissie voor elk contingent of voor elke leveringsverplichting en voor elk land van
oorsprong de volgende gegevens mede:
1. vóór het einde van elke maand:
a) de hoeveelheden suiker waarvoor in de afgelopen maand
invoercertificaten zijn afgegeven,
b) de hoeveelheden ruwe suiker, of witte suiker uitgedrukt
in gewicht tel quel, en in witte-suikerequivalent, die in de
derde voorgaande maand werkelijk zijn ingevoerd,
c) de hoeveelheden ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht tel
quel, en in witte-suikerequivalent, die tijdens de derde
voorgaande maand zijn geraffineerd;
2. vóór 1 november, met betrekking tot het voorgaande
verkoopseizoen:
a) de totale hoeveelheid die werkelijk is ingevoerd:
— in de vorm van witte suiker,
— in de vorm van ruwe suiker, bestemd om te worden
geraffineerd, uitgedrukt in gewicht tel quel en in
witte-suikerequivalent,
— in de vorm van ruwe suiker bestemd voor rechtstreekse consumptie, uitgedrukt in gewicht tel quel
en in witte-suikerequivalent;
b) de hoeveelheid ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht tel
quel en in witte-suikerequivalent, die werkelijk is geraffineerd.
Artikel 8
De in artikel 5, lid 1 en artikel 7 bedoelde gegevens worden
langs elektronische weg meegedeeld op daartoe door de
Commissie aan de lidstaten verstrekte formulieren.
TITEL II
PREFERENTIËLE SUIKER ACS-INDIA

1.7.2003

De leveringsverplichting voor de verkoopseizoenen 2003/
2004, 2004/2005 en 2005/2006 heeft het volgende volgnummer: „preferentiële suiker ACS-India”: nr. 09.4321.

Artikel 10
1. De datum van de vaststelling dat een partij preferentiële
ACS-India suiker is geleverd, is:
— hetzij de datum van het aanbrengen bij de douane van de
in artikel 40 van Verordening (EG) nr. 2913/92 van de
Raad (1) bedoelde partij,
— hetzij de datum waarop de in artikel 43 van voornoemde
verordening bedoelde summiere aangifte bij de douaneautoriteiten is ingediend.
Het bewijs van de datum van de vaststelling van de levering
wordt geleverd door overlegging van de kopie van het aanvullend document als bedoeld, naargelang van het geval, in artikel
14, lid 1, of in artikel 15, lid 2.
2. Indien de importeur een door de bevoegde havenautoriteit gecertificeerde verklaring van de gezagvoerder van het
betrokken vaartuig verstrekt, dat de partij klaar is om in de
betrokken haven te worden gelost, geldt, onverminderd het
bepaalde in lid 1, de in de genoemde verklaring vermelde
datum waarop de partij klaar is om te worden gelost, als datum
van de vaststelling.

Artikel 11
1. Wanneer een hoeveelheid preferentiële suiker ACS-India,
die de gehele hoeveelheid van de leveringsverplichtingen of een
deel ervan vormt, wordt geleverd na het verstrijken van de
betrokken leveringsperiode, wordt de levering toch op deze
periode geboekt, indien het laden van de betrokken hoeveelheid
in de haven van uitvoer, gelet op de normale duur van het
transport, tijdig heeft plaatsgevonden.
De normale duur van het transport is het aantal dagen dat
wordt verkregen door de afstand in zeemijl van het normale
traject tussen de betrokken twee havens te delen door 480.

Artikel 9
1.
De Commissie bepaalt de hoeveelheden van de leveringsverplichtingen voor elke leveringsperiode en elk betrokken land
van uitvoer overeenkomstig de artikelen 3 en 7 van het ACSprotocol en de artikelen 3 en 7 van de overeenkomst met India,
alsmede de artikelen 11 en 12 van deze verordening.
2.
Op verzoek van een lidstaat of een land van uitvoer kan
de Commissie, om bijzondere, naar behoren gemotiveerde
gevallen, volgens de in artikel 42, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1260/2001 bedoelde procedure, de in lid 1 bedoelde
hoeveelheden wijzigen. De wijzigingen kunnen bestaan uit de
overbrenging van deze hoeveelheden tussen twee opeenvolgende leveringsperiodes, voor zover zulks niet leidt tot een
verstoring van de voorzieningsregeling als bedoeld in artikel 39
van Verordening (EG) nr. 1260/2001.
3.
Het totaal, per leveringsperiode, van de hoeveelheden van
de leveringsverplichtingen voor de verschillende betrokken
landen van uitvoer wordt ingevoerd als preferentiële ACS-India
suiker in het kader van de leveringsverplichtingen tegen
nulrecht.

2. Lid 1 is niet van toepassing op een hoeveelheid ten
aanzien waarvan de Commissie een besluit overeenkomstig
artikel 7, lid 1 of lid 2, van het ACS-protocol of artikel 7, lid 1
of lid 2, van de overeenkomst met India heeft genomen.

Artikel 12
1. Wanneer voor een land van uitvoer de totale hoeveelheid
preferentiële suiker ACS-India die voor een gegeven leveringsperiode is geboekt, kleiner is dan de hoeveelheid van de leveringsverplichtingen, is artikel 7 van ACS-protocol of artikel 7
van de overeenkomst met India van toepassing.
2. Lid 1 is niet van toepassing als het verschil tussen de
hoeveelheid van de leveringsverplichtingen en de totale
geboekte hoeveelheid preferentiële suiker ACS-India niet groter
is dan 5 % van de hoeveelheid van de leveringsverplichtingen
en dan 5 000 ton suiker uitgedrukt in witte suiker.
(1) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.
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3.
In afwijking van het bepaalde in artikel 50 van Verordening (EG) nr. 1291/2000, en voorzover zij gedekt zijn door
een certificaat van oorsprong als bedoeld in, naargelang van het
geval, artikel 14 of 15 van deze verordening, komen de
hoeveelheden die zijn ingevoerd dankzij de positieve tolerantie
als bedoeld in artikel 8, lid 4, van Verordening (EG) 1291/
2000, in aanmerking voor de regeling inzake de preferentiële
suiker ACS-India.
4.
Indien het bepaalde in lid 2 en lid 3 wordt toegepast,
wordt het saldo van de verschillen door de Commissie, naargelang van het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de
hoeveelheden van de leveringsverplichtingen voor de volgende
leveringsperiode.
Artikel 13
In de aanvragen voor een invoercertificaat en in de certificaten
worden de volgende gegevens vermeld:
a) in vak 8: het land van oorsprong (landen van het ACSprotocol, of India);
b) in de vakken 17 en 18: de hoeveelheid suiker uitgedrukt in
witte-suikerequivalent;
c) in vak 20, ten minste een van de volgende aanduidingen:
— Aplicación del Reglamento (CE) no 1159/2003, no …
(azúcar preferente ACP-India: no 09.4321)
— Anvendelse af forordning (EF) nr. 1159/2003, nr. …
(præferencesukker AVS Indien: nr. 09.4321)
— Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr.
… (Präferenzzucker AKP Indien: Nr. 09.4321)
— Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, αριθ. …
(προτιµησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία: αριθ. 09.4321)
— Application of Regulation (EC) No 1159/2003, No …
(ACP-India preferential sugar: No 09.4321)
— Application du règlement (CE) no 1159/2003, no …
(sucre préférentiel ACP Inde: no 09.4321)
— Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. …
(zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321)
— Toepassing van Verordening (EG) nr. 1159/2003, nr. …
(preferentiële suiker ACS-India: nr. 09.4321)
— Aplicação do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, n.o …
(açúcar preferencial ACP Índia: no 09.4321)
— Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro …
(etuuskohteluun oikeutettu AKT-Intia-sokeri: nro
09.4321)
— Tillämpning av förordning (EG) nr 1159/2003, nr …
(förmånssocker AVS-Indien: nr 09.4321)
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— Anvendelse af forordning (EF) nr. 1159/2003, nr. …
(præferencesukker AVS-Indien: nr. 09.4321)
— Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr.
… (Präferenzzucker AKP-Indien: Nr. 09.4321)
— Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, αριθ. …
(προτιµησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία: αριθ. 09.4321)
— Application of Regulation (EC) No 1159/2003, No …
(ACP-India preferential sugar: No 09.4321)
— Application du règlement (CE) no 1159/2003, no …
(sucre préférentiel ACP-Inde: no 09.4321)
— Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. …
(zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321)
— Toepassing van Verordening (EG) nr. 1159/2003, nr. …
(preferentiële suiker ACS-India: nr. 09.4321)
— Aplicação do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, n.o …
(açúcar preferencial ACP-Índia: no 09.4321)
— Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro …
(etuuskohteluun oikeutettu AKT-Intia-sokeri: nro
09.4321)
— Tillämpning av förordning (EG) nr 1159/2003, nr …
(förmånssocker AVS-Indien: nr 09.4321)
b) de datum waarop de goederen zijn geladen en de betrokken
leveringsperiode; de vermelde periode heeft geen invloed op
de geldigheidsduur van het certificaat bij de invoer;
c) de GN-onderverdeling van het betrokken product.
2. Voor de invoer van suiker van onderverdeling 1701 11
90 kan eventueel gebruik worden gemaakt van het bewijs van
oorsprong en van het aanvullend document waarop de
omschrijving van de suiker van onderverdeling 1701 99 10 is
vermeld.
3. De belanghebbende verstrekt de bevoegde autoriteit van
de lidstaat waar de goederen in het vrije verkeer worden
gebracht, indien dit nodig is voor de controle, de kopie van het
in lid 1 bedoelde aanvullend document, waarop hij de volgende
gegevens heeft vermeld:
a) de uit het passende scheepvaartdocument overgenomen
datum waarop het laden van de suiker in de haven van
uitvoer is beëindigd;
b) de in artikel 10, lid 1, bedoelde datum;

In afwijking van het bepaalde in artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 kan voor de invoer van suiker van
onderverdeling 1701 11 90 eventueel gebruik worden gemaakt
van een invoercertificaat waarop in de vakken 15 en 16 de
omschrijving en de onderverdeling 1701 99 10 zijn vermeld.

c) de gegevens betreffende de invoertransactie, met name de
aangegeven polarisatiegraad, en de werkelijk ingevoerde
hoeveelheden in gewicht tel quel.

Artikel 14

Artikel 15

1.
Naast het bewijs van oorsprong als bedoeld in artikel 14
van Protocol nr. 1 dat aan bijlage V bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst is gehecht, wordt een aanvullend document
overgelegd waarin worden vermeld:
a) ten minste een van de volgende aanduidingen:
— Aplicación del Reglamento (CE) no 1159/2003, no …
(azúcar preferente ACP-India: no 09.4321)

1. Voor de toepassing van deze titel wordt preferentiële
suiker ACS-India waarvan de oorsprong is vastgesteld overeenkomstig de in de Gemeenschap geldende bepalingen en waarvoor het bewijs van oorsprong is geleverd door middel van een
certificaat van oorsprong dat is afgegeven overeenkomstig
artikel 47 van Verordening (EEG) nr. 2454/93, geacht van
oorsprong uit India te zijn.
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2.
Er wordt een aanvullend document overgelegd, waarop
worden vermeld:
a) ten minste één van de volgende aanduidingen:
— Aplicación del Reglamento (CE) no 1159/2003, no …
(azúcar preferente ACP-India: no 09.4321)
— Anvendelse af forordning (EF) nr. 1159/2003, nr. …
(præferencesukker AVS-Indien: nr. 09.4321)
— Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr.
… (Präferenzzucker AKP-Indien: Nr. 09.4321)
— Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, αριθ. …
(προτιµησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία: αριθ. 09.4321)
— Application of Regulation (EC) No 1159/2003, No …
(ACP-India preferential sugar: No 09.4321)
— Application du règlement (CE) no 1159/2003, no …
(sucre préférentiel ACP-Inde: no 09.4321)
— Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. …
(zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321)
— Toepassing van Verordening (EG) nr. 1159/2003, nr. …
(preferentiële suiker ACS-India: nr. 09.4321)
— Aplicação do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, n.o …
(açúcar preferencial ACP-Índia: n.o 09.4321)
— Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro …
(etuuskohteluun oikeutettu AKT Intia-sokeri: nro
09.4321)
— Tillämpning av förordning (EG) nr 1159/2003, nr …
(förmånssocker AVS-Indien: nr 09.4321)
b) de datum waarop de goederen zijn geladen en de betrokken
leveringsperiode; de vermelde periode heeft geen invloed op
de geldigheidsduur van het certificaat bij de invoer;
c) de GN-onderverdeling van het betrokken product.
3.
Voor de invoer van suiker van onderverdeling 1701 11
kan eventueel gebruik worden gemaakt van het certificaat van
oorsprong en van het aanvullend document waarop de
omschrijving van de suiker van de onderverdeling 1701 99 is
vermeld.
4.
De belanghebbende verstrekt de bevoegde autoriteit van
de lidstaat waar de goederen in het vrije verkeer worden
gebracht, indien dit nodig is voor de controle, de kopie van het
in lid 2 bedoelde aanvullend document, waarop hij de volgende
gegevens heeft vermeld:
a) de uit het passende scheepvaartdocument overgenomen
datum waarop het laden van de suiker in de haven van
uitvoer in India is beëindigd;
b) de in artikel 10, lid 1, bedoelde datum;
c) de gegevens betreffende de invoertransactie, met name de
aangegeven polarisatiegraad, en de werkelijk ingevoerde
hoeveelheden ruwe suiker.
TITEL III
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2001 bedoelde ontbrekende hoeveelheden, per verkoopseizoen
of deel van een verkoopseizoen, aan de hand van een op
ramingen berustende en volledige communautaire voorzieningsbalans voor ruwe suiker. Deze hoeveelheden worden ingevoerd als bijzondere preferentiële suiker in het kader van tariefcontingenten tegen nulrecht. Zij kunnen over de in artikel 39,
lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 genoemde lidstaten
worden verdeeld op grond van hun veronderstelde maximale
behoeften.
De leveringsverplichting heeft voor de verkoopseizoenen 2003/
2004, 2004/2005 en 2005/2006 het volgende volgnummer:
„bijzondere preferentiële suiker: nr. 09.4322”.

Artikel 17
1. Voor de invoer van suiker in het kader van de in artikel
15 bedoelde contingenten geldt een door de raffinadeurs te
betalen minimumaankoopprijs voor ruwe suiker van standaardkwaliteit (cif franco af Europese havens van de Gemeenschap).
2. Voor elk verkoopseizoen is de minimumaankoopprijs de
in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001
bedoelde interventieprijs voor ruwe suiker, verminderd met het
bedrag van de steun voor aanpassing van de raffinage-industrie
voor het betrokken verkoopseizoen, vermenigvuldigd met een
rendement van 0,92 voor ruwe suiker.

Artikel 18
1. De invoercertificaten kunnen slechts worden afgegeven
door de in de artikel 39, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 genoemde lidstaten en uitsluitend aan raffinadeurs die
zich, bij een verklaring die hun certificaataanvraag vergezelt,
ertoe verbinden de betrokken hoeveelheid suiker te raffineren
vóór het einde van het verkoopseizoen waarin deze is ingevoerd.
2. De raffinadeurs mogen hun invoercertificaten overdragen
aan andere raffinadeurs. In dat geval melden de betrokkenen dit
onmiddellijk aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat die de
certificaten heeft afgegeven. De invoer- en raffinageverplichtingen zijn echter niet overdraagbaar en artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 blijft van toepassing.
3. Indien de suiker niet in het vrije verkeer wordt gebracht
in de lidstaat die het invoercertificaat heeft afgegeven, neemt de
lidstaat van invoer het certificaat van oorsprong en het overeenkomstig de artikelen 20 en 21 ingevulde aanvullend document in ontvangst en zendt een kopie ervan aan de lidstaat die
het invoercertificaat heeft afgegeven.
4. De raffinadeur die het invoercertificaat heeft aangevraagd
verstrekt de lidstaat die het heeft afgegeven binnen drie
maanden na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde raffinagetermijn een aanvaardbaar bewijs van deze raffinage

BIJZONDERE PREFERENTIËLE SUIKER

Artikel 16
De Commissie bepaalt, volgens de in artikel 42, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde procedure, de in
artikel 39, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/

5. Indien de suiker niet binnen de vastgestelde termijn is
geraffineerd, betaalt de raffinadeur die het certificaat heeft
aangevraagd, een bedrag dat gelijk is aan het volle recht dat in
het betrokken verkoopseizoen gold voor ruwe suiker van GNcode 1701 11 90, in voorkomend geval verhoogd met het
hoogste aanvullende recht dat in voornoemd verkoopseizoen is
geconstateerd.
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6.
Indien een hoeveelheid suiker niet tijdig kon worden geleverd om vóór het einde van het betrokken verkoopseizoen te
worden geraffineerd, kan de lidstaat van invoer, op verzoek van
de raffinadeur, de geldigheidstermijn van het certificaat
verlengen met 30 dagen te rekenen vanaf het begin van het
volgende verkoopseizoen. In dat geval wordt de betrokken
hoeveelheid ruwe suiker, voorzover mogelijk, afgeboekt op het
contingent voor het voorgaande verkoopseizoen.

— „„Bijzondere preferentiële suiker”, ruwe suiker bestemd
om te worden geraffineerd, ingevoerd overeenkomstig
artikel 39, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001,
contingent nr. … (bijzondere preferentiële suiker: nr.
09.4322)”

7.
Indien een hoeveelheid suiker niet kon worden geraffineerd vóór het einde van het betrokken verkoopseizoen, kan
de betrokken lidstaat, op verzoek van de raffinadeur, de raffinagetermijn verlengen met ten hoogste 90 dagen te rekenen vanaf
het begin van het volgende verkoopseizoen. In dat geval wordt
de betrokken hoeveelheid ruwe suiker tijdens deze verlengingstermijn geraffineerd en, voorzover mogelijk, afgeboekt op het
contingent voor het voorgaande verkoopseizoen.

— „’Erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri’, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, joka on tuotu asetuksen
(EY) N:o 1260/2001 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti,
Kiintiö nro … (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu
sokeri: nro 09.4322)”

— „“Açúcar preferencial especial”, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do
artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, Contingente n.o … (açúcar preferencial especial: n.o 09.4322)”

— „’Särskilt förmånssocker’, råsocker för raffinering som
importeras i enlighet med artikel 39.1 i förordning (EG)
nr 1260/2001, tullkvot nr … (särskilt förmånssocker: nr
09.4322)”

Artikel 19
Artikel 20
In de aanvraag voor een invoercertificaat en in het certificaat
moeten de volgende gegevens worden vermeld:
a) in vak 8: het land (of de landen) van oorsprong (landen van
het ACS-protocol of de India);
b) in de vakken 17 en 18: de hoeveelheid ruwe suiker, uitgedrukt in witte-suikerequivalent;
c) in vak 20, ten minste een van de volgende aanduidingen:
— „Azúcar preferente especial, azúcar en bruto destinado al
refino, importado en virtud del apartado 1 del artículo
39 del Reglamento (CE) no 1260/2001. Contingente no
… (azúcar preferente especial: no 09.4322)”

1. Naast het certificaat van oorsprong als bedoeld in artikel
14 van Protocol nr. 1 dat aan bijlage V bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst is gehecht, wordt een aanvullend document
overgelegd waarin worden vermeld:
a) ten minste een van de volgende aanduidingen:
— Contingente no … (azúcar preferente especial: no
09.4322) — Reglamento (CE) no 1159/2003
— Kontingent nr. … (Særligt præferencesukker:
09.4322), — forordning (EF) nr. 1159/2003

nr.

— Kontingent Nr. … (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322)
— Verordnung (EG) Nr. 1159/2003

— „»Særligt præferencesukker«, råsukker bestemt til raffinering, der indføres i henhold til artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001, Kontingent nr. … (Særligt
præferencesukker: nr. 09.4322)”

— Ποσόστωση αριθ. … (ειδική προτιµησιακή ζάχαρη: αριθ.
09.4322) — κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

— „‚Sonderpräferenzzucker‘: gemäß Artikel 39 Absatz 1
der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 eingeführter
Rohzucker zur Raffination, Kontingent Nr. … (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322)”

— Contingent no … (sucre préférentiel spécial: no 09.4322)
— Règlement (CE) no 1159./2003

— „Ειδική προτιµησιακή ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη για
ραφινάρισµα, εισαγόµενη σύµφωνα µε το άρθρο 39 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, ποσόστωση αριθ. … (ειδική προτιµησιακή ζάχαρη: αριθ.
09.4322)”
— „Special preferential sugar, raw sugar for refining,
imported in accordance with Article 39(1) of Regulation
(EC) No 1260/2001, Quota No … (ACP-India preferential sugar: No 09.4322)”
— „“Sucre préférentiel spécial”, sucre brut destiné à être
raffiné, importé conformément à l'article 39, paragraphe
1, du règlement (CE) no 1260/2001, contingent no …
(sucre préférentiel spécial: no 09.4322)”
— „Zucchero preferenziale speciale, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 39,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
Contingente n. … (zucchero preferenziale ACP-India: n.
09.4322)”

— Quota No … (ACP-India preferential sugar: No 09.4322)
— Regulation (EC) No 1159/2003

— Contingente n. … (zucchero preferenziale ACP-India: n.
09.4322) — regolamento (CE) n. 1159/2003
— Contingent nr. … (bijzondere preferentiële suiker: nr.
09.4322) — Verordening (EG) nr. 1159/2003
— Contingente n.o … (açúcar preferencial especial: n.o
09.4322) — regulamento (CE) n.o 1159/2003
— Kiintiö nro … (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu
sokeri: nro 09.4322) — asetus (EY) N:o 1159/2003
— Tullkvot nr … (särskilt förmånssocker: nr 09.4322), —
förordning (EG) nr 1159/2003.
b) de GN-code 1701 11 10.
2. De belanghebbende verstrekt de bevoegde autoriteit van
de lidstaat van invoer, indien dit nodig is voor de controle, de
kopie van het in lid 1 bedoelde aanvullend document, waarop
hij de gegevens betreffende de invoertransactie, met name de
aangegeven polarisatiegraad en de werkelijk in het vrije verkeer
gebrachte hoeveelheden in gewicht tel quel heeft vermeld.
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Artikel 21
1.
Voor de toepassing van deze titel wordt bijzondere preferentiële suiker waarvan de oorsprong is vastgesteld overeenkomstig de in de Gemeenschap geldende bepalingen en waarvoor het bewijs van oorsprong is geleverd door middel van een
certificaat van oorsprong dat is afgegeven overeenkomstig
artikel 47 van Verordening (EG) nr. 2454/93, geacht van
oorsprong uit India te zijn.
2.
Er wordt een aanvullend document overgelegd waarop
ten minste een van de volgende aanduidingen wordt vermeld:
— Contingente no … (azúcar preferente especial: no 09.4322)
— Reglamento (CE) no 1159/2003
— Kontingent nr. … (Særligt præferencesukker: nr. 09.4322),
— forordning (EF) nr. 1159/2003
— Kontingent Nr. … (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322) —
Verordnung (EG) Nr. 1159/2003
— Ποσόστωση αριθ. … (ειδική προτιµησιακή ζάχαρη: αριθ.
09.4322) — κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003
— Quota No … (ACP-India preferential sugar: No 09.4322) —
Regulation (EC) No 1159/2003

1.7.2003

De leveringsverplichting voor de verkoopseizoenen 2003/
2004, 2004/2005 en 2005/2006 heeft het volgende volgnummer: „suiker CXL-concessies: nr. 09.4323”.
2. De in lid 1 bedoelde hoeveelheden zijn als volgt verdeeld
naar land van oorsprong:
— Cuba

58 969 ton

— Brazilië

23 930 ton

— Andere derde Landen

2 564 ton

Deze hoeveelheden worden in mindering gebracht op de in
artikel 39, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde
hoeveelheden en worden in aanmerking genomen voor de
toepassing van de leden 3 en 4 van dat artikel.
3. Het recht van 98 EUR per ton is van toepassing op ruwe
suiker van standaardkwaliteit als omschreven in bijlage I, punt
II, van Verordening (EG) nr. 1260/2001.
Indien de polarisatiegraad van de ingevoerde ruwe suiker
verschilt van 96 graden, wordt het recht van 98 EUR per ton,
naargelang van het geval, verhoogd of verlaagd met 0,14 % per
tiende van een graad verschil.

— Contingent no … (sucre préférentiel spécial: no 09.4322) —
règlement (CE) no 1159/2003
— Contingente n. … (zucchero preferenziale ACP-India: n.
09.4322) — regolamento (CE) n. 1159/2003
— Contingent nr. … (bijzondere preferentiële suiker: nr.
09.4322) — Verordening (EG) nr. 1159/2003
— Contingente n.o … (açúcar preferencial especial: n.o
09.4322) — regulamento (CE) n.o 1159/2003
— Kiintiö nro … (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri:
nro 09.4322) — asetus (EY) N:o 1159/2003
— Tullkvot nr … (särskilt förmånssocker: nr 09.4322), förordning (EG) nr 1159/2003
3.
De belanghebbende verstrekt de bevoegde autoriteit van
de lidstaat van invoer, indien dit nodig is voor de controle, de
kopie van het in lid 2 bedoelde aanvullend document, waarop
hij de gegevens betreffende de invoertransactie, met name de
aangegeven polarisatiegraad, en de werkelijk ingevoerde
hoeveelheden ruwe suiker heeft vermeld.

Artikel 23
1. De invoercertificaten kunnen slechts worden afgegeven
door de in de artikel 39, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 genoemde lidstaten en uitsluitend aan raffinadeurs die
zich, bij een verklaring die hun certificaataanvraag vergezelt,
ertoe verbinden de betrokken hoeveelheid ruwe suiker te raffineren vóór het einde van het verkoopseizoen waarin deze is
ingevoerd.
2. De raffinadeurs mogen hun invoercertificaten overdragen
aan andere raffinadeurs. In dat geval melden de betrokkenen dit
onmiddellijk aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat die de
certificaten heeft afgegeven. De invoer- en raffinageverplichtingen zijn echter niet overdraagbaar en artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 blijft van toepassing.
3. Indien de suiker niet wordt ingevoerd in de lidstaat die
het invoercertificaat heeft afgegeven, neemt de lidstaat van
invoer het overeenkomstig artikel 25 ingevulde aanvullend
document in ontvangst en zendt een kopie ervan aan de lidstaat
die het invoercertificaat heeft afgegeven.

TITEL IV
SUIKER CXL-CONCESSIES

Artikel 22
1.
Voor elk verkoopseizoen wordt een hoeveelheid van
85 463 ton voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker van GNcode 1701 11 10 ingevoerd als suiker van de CXL-concessie in
het kader van de tariefcontingenten tegen een recht van 98
euro per ton.

4. De raffinadeur die het invoercertificaat heeft aangevraagd
verstrekt de lidstaat die het heeft afgegeven binnen drie
maanden na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde raffinagetermijn een aanvaardbaar bewijs van deze raffinage.
5. Indien de suiker niet binnen de vastgestelde termijn is
geraffineerd, betaalt de raffinadeur die het certificaat heeft
aangevraagd een bedrag dat gelijk is aan het volle recht dat in
het betrokken verkoopseizoen gold voor ruwe suiker van GNcode 1701 11 90, in voorkomend geval verhoogd met het
hoogste aanvullende recht dat in voornoemd verkoopseizoen is
geconstateerd.
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6.
Indien een hoeveelheid suiker niet tijdig kon worden geleverd om vóór het einde van het betrokken verkoopseizoen te
worden geraffineerd, kan de lidstaat van invoer, op verzoek van
de raffinadeur, de geldigheidstermijn van het certificaat
verlengen met 30 dagen te rekenen vanaf het begin van het
volgende verkoopseizoen. In dat geval wordt de betrokken
hoeveelheid ruwe suiker, voorzover mogelijk, afgeboekt op het
contingent voor het voorgaande verkoopseizoen.
7.
Indien een hoeveelheid suiker niet kon worden geraffineerd vóór het einde van het betrokken verkoopseizoen, kan
de betrokken lidstaat, op verzoek van de raffinadeur, de raffinagetermijn verlengen met ten hoogste 90 dagen te rekenen vanaf
het begin van het volgende verkoopseizoen. In dat geval wordt
de betrokken hoeveelheid ruwe suiker tijdens deze verlengingstermijn geraffineerd en, voorzover mogelijk, afgeboekt op het
contingent voor het voorgaande verkoopseizoen.

Artikel 24
In de aanvraag voor het certificaat en in het certificaat moeten
de volgende gegevens worden vermeld:
a) in vak 8: het land van oorsprong (landen die in aanmerking
komen voor de bijzondere regeling ten gunste van de in
artikel 22, lid 2, bedoelde landen);
b) in de vakken 17 en 18: de hoeveelheid ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht tel quel;
c) in vak 20, ten minste een van de volgende aanduidingen:
— „Azúcar concesiones CXL, azúcar en bruto destinado al
refino, importado en virtud del apartado 1 del artículo
22 del Reglamento (CE) no 1159/2003. Contingente no
… (azúcar concesiones CXL: no 09.4323)”
— „»CXL-indrømmelsessukker«, råsukker bestemt til raffinering, indført i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning
(EF) nr. 1159/2003. Kontingent nr. … (CXL-indrømmelsessukker: nr. 09.4323)”
— „‚Zucker Zugeständnisse CXL‘: gemäß Artikel 22 Absatz
1 der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003 eingeführter
Rohzucker zur Raffination. Kontingent Nr. … (Zucker
Zugeständnisse CXL: Nr. 09.4323)”
— „Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη για
ραφινάρισµα, που εισάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 22
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003.
Ποσόστωση αριθ. … (ζάχαρη παραχωρήσεων CXL: αριθ.
09.4323)”
— „CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported
in accordance with Article 22(1) of Regulation (EC) No
1159/2003. Quota No … (CXL concessions sugar: No
09.4323)”
— „“Sucre concessions CXL”, sucre brut destiné à être
raffiné, importé conformément à l'article 22, paragraphe
1, du règlement (CE) no 1159/2003. Contingent no …
(sucre concessions CXL: no 09.4323)”
— „Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato
alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003. Contingente n. … (zucchero concessioni CXL: n. 09.4323)”
— „„Suiker CXL-concessies”, voor raffinage bestemde ruwe
suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 22, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1159/2003. Contingent nr. …
(suiker CXL-concessies: nr. 09.4323)”
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— „“Açúcar concessões CXL”, açúcar bruto para refinação,
importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 22.o
do Regulamento (CE) n.o 1159/2003. Contingente n.o …
(açúcar concessões CXL: n.o 09.4323)”
— „’CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri’, puhdistettavaksi
tarkoitettu raakasokeri, joka on tuotu asetuksen (EY) N:o
1159/2003 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kiintiö nro
… (CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri: nro 09.4323)”
— „Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering
som har importerats i enlighet med artikel 22.1 i förordning (EG) nr 1159/2003. Tullkvot nr … (socker enligt
CXL-medgivande: nr 09.4323)”
d) in vak 24 ten minste een van de volgende aanduidingen:
— „Importación sujeta a un derecho de 9,8 euros por 100
kilogramos de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 22 del Reglamento (CE) no 1159/
2003”
— „Indførsel med en afgift på 9,8 EUR pr. 100 kg
råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 22 i
forordning (EF) nr. 1159/2003”
— „Einfuhr zum Zollsatz von 9,8 EUR je 100 kg
Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 22 der
Verordnung (EG) Nr. 1159/2003”
— „Εισαγωγή µε δασµό 9,8 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα
ακατέργαστης ζάχαρης του ποιοτικού τύπου σε εφαρµογή
του άρθρου 22, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003”
— „Import at a duty of EUR 9,8 per 100 kilograms of standard quality raw sugar in accordance with Article 22 of
Regulation (EC) No 1159/2003”
— „Importation à droit de 9,8 euros par 100 kilogrammes
de sucre brut de la qualité type en application de l'article
22 du règlement (CE) no 1159/2003”
— „Importazione con un dazio di 9,8 EUR/100 kg di
zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003”
— „Invoerrecht van 9,8 euro per 100 kilogram ruwe suiker
van standaardkwaliteit, overeenkomstig artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 1159/2003”
— „Importação com direito de 9,8 euros por 100 quilogramas de açúcar bruto da qualidade-tipo, nos termos
do artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 1159/2003”
— „Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklan mukaisesti
9,8 euron tullilla 100:aa kilogrammaa kohden tuotava
vakiolaatua oleva raakasokeri”
— „Import till en tullsats av 9,8 euro per 100 kg råsocker
av standardkvalitet med tillämpning av artikel 22 i
förordning (EG) nr 1159/2003”

Artikel 25
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt suiker
CXL-concessies waarvan de oorsprong is vastgesteld overeenkomstig de in de Gemeenschap geldende bepalingen en waarvoor het bewijs van oorsprong is geleverd door middel van een
certificaat van oorsprong dat is afgegeven overeenkomstig
artikel 47 van Verordening (EEG) nr. 2454/93, geacht van
oorsprong uit Cuba of uit Brazilië te zijn.
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2.
Er wordt een aanvullend document overgelegd waarop
ten minste een van de volgende aanduidingen is vermeld:
— „Contingente no … (azúcar concesiones CXL: no 09.4323)
— Reglamento (CE) no 1159/2003”
— „Kontingent nr. … (CXL-indrømmelsessukker: nr. 09.4323)
— forordning (EF) nr. 1159/2003”
— „Kontingent Nr. … (Zucker Zugeständnisse CXL: Nr.
09.4323) — Verordnung (EG) Nr. 1159/2003”

1.7.2003
Artikel 26

Wat de in artikel 22, lid 2, bedoelde hoeveelheden voor Cuba
of Brazilië betreft, waarvoor vóór 1 april van het lopende
verkoopseizoen geen invoercertificaten zijn afgegeven, besluit
de Commissie, rekening houdende met de leveringsprogramma's, of certificaten kunnen worden toegekend uit de hoeveelheden voor de andere in genoemd artikel bedoelde landen.
TITEL V

— „Ποσόστωση αριθ. … (ζάχαρη παραχωρήσεων CXL: αριθ.
09.4323) — κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003”

WIJZIGINGS-, INTREKKINGS- EN SLOTBEPALINGEN

— „Quota No … (CXL concessions sugar: No 09.4323) —
Regulation (EC) No 1159/2003”

Artikel 27

— „Contingent no … (sucre concessions CXL: no 09.4323) —
règlement (CE) no 1159/2003”

In artikel 8 van Verordening (EG) nr. 779/96 wordt lid 1
geschrapt.

— „Contingente n. … (zucchero concessioni CXL: n. 09.4323)
— regolamento (CE) n. 1159/2003”

In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1464/95 wordt lid 1
geschrapt.

— „Contingent nr. … (suiker CXL-concessies: nr. 09.4323) —
Verordening (EG) nr. 1159/2003”

Artikel 28

— „Contingente n.o … (açúcar concessões CXL: n.o 09.4323)
— Regulamento (CE) n.o 1159/2003”

De Verordeningen (EEG) nr. 2782/76, (EG) nr. 1507/96 en
(EG) nr. 2513/2001 worden ingetrokken.

— „Kiintiö nro … (CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri: nro
09.4323) — asetus (EY) N:o 1159/2003”

Zij blijven evenwel van toepassing op invoer waarvoor de
lading heeft plaatsgevonden en/of de aangiften ten invoer zijn
aanvaard vóór de toepassingsdatum van de onderhavige verordening.

— „Tullkvot nr … (socker enligt CXL-medgivande: nr
09.4323), — förordning (EG) nr 1159/2003”
3.
De belanghebbende verstrekt de bevoegde autoriteit van
de lidstaat van invoer, indien dit nodig is voor de controle, de
kopie van het in lid 2 bedoelde aanvullend document, waarop
hij de gegevens betreffende de invoertransactie, met name de
aangegeven polarisatiegraad, en de werkelijk ingevoerde
hoeveelheden ruwe suiker heeft vermeld.

Artikel 29
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1160/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1898/97 houdende vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin de Europaovereenkomsten met Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije voorzien
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Besluit 2003/286/EG van de Raad van 8 april 2003
inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de
handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije,
anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies (1), en met
name op artikel 3, lid 2,

Polen, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies (5),
en met name op artikel 3,
Gelet op Besluit 2003/285/EG van de Raad van 18 maart 2003
inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de
handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies (6), en
met name op artikel 3, tweede alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Verordeningen (EG) nr. 2290/2000 (7), (EG) nr.
2433/2000 (8), (EG) nr. 2434/2000 (9), (EG) nr. 2435/
2000 (10), (EG) nr. 2851/2000 (11) en (EG) nr. 1408/
2002 (12) van de Raad zijn ingetrokken bij, respectievelijk, de Besluiten 2003/286/EG, 2003/298/EG, 2003/
299/EG, 2003/18/EG, 2003/263/EG en 2003/285/EG;
bij Verordening (EG) nr. 1408/2002 was eerder Verordening (EG) nr. 1727/2000 (13) ingetrokken.

(2)

Wegens de intrekking van de Verordeningen (EG) nr.
2290/2000, (EG) nr. 2433/2000, (EG) nr. 2434/2000,
(EG) nr. 2435/2000, (EG) nr. 2851/2000 en (EG) nr.
1727/2000 dienen de verwijzingen naar deze verordeningen in Verordening (EG) nr. 1898/97 van de
Commissie (14), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1877/2002 (15) te worden geschrapt.

(3)

Voor de tijdvakken die beginnen op 1 juli moet Verordening (EG) nr. 1898/97 ook worden aangepast aan de
bepalingen betreffende de producten op basis van
varkensvlees in de Besluiten 2003/286/EG, 2003/298/
EG, 2003/299/EG, 2003/18/EG, 2003/263/EG en 2003/
285/EG.

(4)

Verordening (EG) nr. 1898/97 moet dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(5)

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

Gelet op Besluit 2003/298/EG van de Raad van 14 april 2003
inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de
handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Tsjechische Republiek, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies (2),
en met name op artikel 3, lid 2,

Gelet op Besluit 2003/299/EG van de Raad van 14 april 2003
inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de
handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Slowaakse Republiek, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies (3),
en met name op artikel 3, lid 2,

Gelet op Besluit 2003/18/EG van de Raad van 19 december
2002 inzake de sluiting van het protocol tot aanpassing van de
handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds,
in verband met de resultaten van de onderhandelingen over
nieuwe wederzijdse landbouwconcessies (4), en met name op
artikel 3, lid 2,

Gelet op Besluit 2003/263/EG van de Raad van 27 maart 2003
inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de
handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek
(1)
(2)
(3)
(4)

PB L
PB L
PB L
PB L

102 van 24.4.2003, blz. 60.
107 van 30.4.2003, blz. 12.
107 van 30.4.2003, blz. 36.
8 van 14.1.2003, blz. 18.

(5) PB L 97 van 15.4.2003, blz. 53.
(6) PB L 102 van 24.4.2003, blz. 32.
(7) PB L 262 van 17.10.2000, blz. 1.
(8) PB L 280 van 4.11.2000, blz. 1.
(9) PB L 280 van 4.11.2000, blz. 9.
(10) PB L 280 van 4.11.2000, blz. 17.
(11) PB L 332 van 28.12.2000, blz. 7.
(12) PB L 205 van 2.8.2002, blz. 9.
(13) PB L 198 van 4.8.2000, blz. 6.
(14) PB L 267 van 30.9.1997, blz. 58.
(15) PB L 284 van 22.10.2002, blz. 9.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1898/97 wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 1 wordt de eerste alinea vervangen door:
„Voor elke invoer in de Gemeenschap, in het kader van de
bij de Besluiten 2003/286/EG, 2003/298/EG, 2003/299/EG,
2003/18/EG, 2003/263/EG en 2003/285/EG vastgestelde
regeling, van de in bijlage I bij de onderhavige verordening

1.7.2003

genoemde producten van de groepen 1, 2, 3, 4, H1, 7, 8, 9,
T1, T2, T3, S1, S2, B1, 15, 16 en 17, moet een invoercertificaat worden overgelegd.”.
2. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1898/97 wordt vervangen
door de tekst in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
„BIJLAGE I
Bij invoer in de Gemeenschap van de volgende producten gelden de hierna aangegeven concessies
A. PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT HONGARIJE
Jaarlijkse
Toe te passen hoeveelheid
van 1.7.2003
recht
tot en met
(% van het
30.6.2004
MFN-tarief)
(in ton)

Jaarlijkse
toename
(in ton)

Bijzondere
bepalingen

Volgnummer

Nummer
groep

09.4705

1

1601 00 91
1601 00 99

Gedroogde en andere worst

Vrij

11 375

875

(2)

09.4706

2

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50

Andere bereidingen en conserven van vlees
van varkens (huisdieren)

Vrij

1 170

90

(2)

09.4704

3

0210 11 11
0210 12 11
0210 19 40
0210 19 51

Vlees van varkens (huisdieren), gezouten of
gepekeld

Vrij

1 300

100

(2)

09.4708

4

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld
of bevroren

Vrij

52 000

4 000

09.4727

H1

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen), ander

Vrij

3 170

290

GN-code

ex 0203

1501 00 19

Omschrijving (1)

(2) (3)

(1) Ongeacht de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te
hebben, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Voor ex GN-codes geschiedt dit op basis van de GN-code en de betrokken
omschrijving gezamenlijk beschouwd.
(2) Deze concessie is uitsluitend van toepassing op producten die niet in aanmerking komen voor uitvoersubsidies.
(3) Met uitzondering van kophaasjes, apart aangeboden.

B. PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT POLEN

Volgnummer

Nummer
groep

09.4806

7

GN-code

1601 00

ex 1602

Omschrijving (1)

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed, bereidingen van deze
producten, maar met uitzondering van GNcode 1601 00 10
Andere bereidingen en conserven van vlees,
slachtafvallen of bloed, van varkens:

1602 41

— hammen en delen daarvan

1602 42

— schouders en delen daarvan

1602 49

— andere, mengsels daaronder begrepen, met
uitzondering van GN-code 1602 49 90

Jaarlijkse
Toe te passen hoeveelheid
van 1.7.2003
recht
tot en met
(% van het
30.6.2004
MFN-tarief)
(in ton)

Vrij

20 800

Jaarlijkse
toename
(in ton)

Bijzondere
bepalingen

1 600

(2)
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Volgnummer

Nummer
groep

GN-code

09.4820

8

0103 92 19

09.4809

9

ex 0203
ex 0210
0210 11
0210 12
0210 19

Omschrijving (1)

1.7.2003
Jaarlijkse
Toe te passen hoeveelheid
van 1.7.2003
recht
tot en met
(% van het
30.6.2004
MFN-tarief)
(in ton)

Levende varkens, huisdieren

Vrij

1 750

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld
of bevroren
Vlees van varkens:
— hammen, schouders en delen daarvan, met
been
— buiken (buikspek) en delen daarvan
— andere

Vrij

39 000

Jaarlijkse
toename
(in ton)

Bijzondere
bepalingen

(2)
3 000

(2) (3)
(2)

(1) Ongeacht de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te
hebben, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Voor ex GN-codes geschiedt dit op basis van de GN-code en de betrokken
omschrijving gezamenlijk beschouwd.
(2) Deze concessie is uitsluitend van toepassing op producten die niet in aanmerking komen voor uitvoersubsidies.
(3) Met uitzondering van kophaasjes, apart aangeboden.

C. PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT DE TSJECHISCHE REPUBLIEK

Volgnummer

Nummer
groep

09.4625

T1

09.4626

T2

09.4629

T3

GN-code

0103 91 10
0103 92 19

Omschrijving (1)

Jaarlijkse
Toe te passen hoeveelheid
van 1.7.2003
recht
tot en met
(% van het
30.6.2004
MFN-tarief)
(in ton)

Jaarlijkse
toename
(in ton)

Levende varkens, huisdieren

20

1 500

0

Vrij

14 500

1 500

0210 11 tot en
met 0210 19

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld
of bevroren
Vlees van varkens gezouten, gepekeld,
gedroogd of gerookt

1601 00
1602 41 tot en
met 1602 49

Gedroogde en andere worst
Bereidingen en conserven van vlees van
varkens

Vrij

ex 0203

Bijzondere
bepalingen

(2) (3)
(2)

4 370

690

(2)

(1) Ongeacht de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te
hebben, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Voor ex GN-codes geschiedt dit op basis van de GN-code en de betrokken
omschrijving gezamenlijk beschouwd.
2
( ) Deze concessie is uitsluitend van toepassing op producten die niet in aanmerking komen voor uitvoersubsidies.
3
( ) Met uitzondering van kophaasjes, apart aangeboden.

D. PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT DE SLOWAAKSE REPUBLIEK

Volgnummer

Nummer
groep

09.4632

S1

09.4634

S2

GN-code

ex 0203

Omschrijving (1)

Jaarlijkse
Toe te passen hoeveelheid
van 1.7.2003
recht
tot en met
(% van het
30.6.2004
MFN-tarief)
(in ton)

Vrij

0210 11 tot en
met 0210 19

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld
of bevroren
Vlees van varkens gezouten, gepekeld,
gedroogd of gerookt

1601 00
1602 41 tot en
met 1602 49

Gedroogde en andere worst
Bereidingen en conserven van vlees van
varkens

Vrij

3 000

Jaarlijkse
toename
(in ton)

Bijzondere
bepalingen

300

(2) (3)
(2)

350

50

(2)

(1) Ongeacht de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te
hebben, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Voor ex GN-codes geschiedt dit op basis van de GN-code en de betrokken
omschrijving gezamenlijk beschouwd.
2
( ) Deze concessie is uitsluitend van toepassing op producten die niet in aanmerking komen voor uitvoersubsidies.
3
( ) Met uitzondering van kophaasjes, apart aangeboden.
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E. PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT BULGARIJE

Volgnummer

Nummer
groep

09.4671

B1

GN-code

ex 0203
0210 11
0210 12
0210 19
1601 00
1602 41
1602 42
1602 49

Omschrijving (1)

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld
of bevroren
Vlees van varkens gezouten, gepekeld,
gedroogd of gerookt

Jaarlijkse
Toe te passen hoeveelheid
van 1.7.2003
recht
tot en met
(% van het
30.6.2004
MFN-tarief)
(in ton)

Vrij

3 000

Jaarlijkse
toename
(in ton)

Bijzondere
bepalingen

500

(2) (3)

Gedroogde en andere worst
Bereidingen en conserven van vlees, slachtafvallen of bloed van varkens

(1) Ongeacht de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te
hebben, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Voor ex GN-codes geschiedt dit op basis van de GN-code en de betrokken
omschrijving gezamenlijk beschouwd.
2
( ) Deze concessie is uitsluitend van toepassing op producten die niet in aanmerking komen voor uitvoersubsidies.
3
( ) Met uitzondering van kophaasjes, apart aangeboden.

F. PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT ROEMENIË
Jaarlijkse
Toe te passen hoeveelheid
van 1.7.2003
recht
tot en met
(% van het
30.6.2004
MFN-tarief)
(in ton)

Jaarlijkse
toename
(in ton)

Volgnummer

Nummer
groep

09.4751

15

1601 00 91
1601 00 99

Worst, andere dan van lever

20

1 125

0

09.4752

16

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50

Conserven van vlees van varkens (huisdieren)

20

2 125

0

09.4756

17

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld
of bevroren

20

15 625

0

GN-code

ex 0203

Omschrijving (1)

Bijzondere
bepalingen

(2)

(1) Ongeacht de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te
hebben, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Voor ex GN-codes geschiedt dit op basis van de GN-code en de betrokken
omschrijving gezamenlijk beschouwd.
(2) Met uitzondering van kophaasjes, apart aangeboden.”
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VERORDENING (EG) Nr. 1161/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de
sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag
vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1039/2003 van
de Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Estland
en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Estland (10), Verordening (EG) nr. 1086/
2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van
autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van
bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong
uit Slovenië en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Slovenië (11), Verordening (EG) nr.
1087/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer
van bepaalde verwerkte landbouwproducten van
oorsprong uit Letland en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar Letland (12), Verordening (EG) nr. 1088/2003 van de Raad van 18 juni 2003
tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen
voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Litouwen en de uitvoer van
bepaalde
verwerkte
landbouwproducten
naar
Litouwen (13), Verordening (EG) nr. 1089/2003 van de
Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), en met name op artikel 13, lid
3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (4), en met name op artikel
13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 en artikel 13, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 3072/95 kan het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze
beide verordeningen bedoelde producten enerzijds en de
prijzen in de Gemeenschap anderzijds door een restitutie
bij de uitvoer worden overbrugd.
In Verordening (EG) nr. 1520/2000 van de Commissie
van 13 juli 2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande
de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende
bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm
van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag
vallen (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
740/2003 (6), is omschreven voor welke van die
producten een restitutie dient te worden vastgesteld bij
uitvoer in de vorm van goederen, bedoeld naar gelang
van het geval in bijlage B bij Verordening (EEG) nr.
1766/92 of bijlage B bij Verordening (EG) nr. 3072/95.

(3)

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

(4)

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

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

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

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
117 van 15.7.2000, blz. 1.
106 van 29.4.2003, blz. 12.

(7) PB L 275 van 29.9.1987, blz. 36.
(8) PB L 159 van 1.7.1993, blz. 112.
(9) PB L 242 van 12.9.2001, blz. 3.
(10) PB L 151 van 19.6.2003, blz. 1.
(11) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 1.
(12) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 19.
(13) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 38.
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overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Slowaakse Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Slowaakse Republiek (1) en Verordening (EG) nr. 1090/2003 van de Raad
van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Tsjechische Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Tsjechische Republiek (2) komen met ingang van 1 juli 2003 verwerkte
landbouwproducten die niet zijn genoemd in bijlage I bij
het Verdrag en die worden uitgevoerd naar Estland,
Slovenië, Letland, Litouwen, Slowakije of Tsjechië niet
voor uitvoerrestituties in aanmerking.
(9)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 999/2003 van de
Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit
Hongarije en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Hongarije (3), komen met ingang
van 1 juli 2003 de in artikel 1, lid 2, van die verordening genoemde producten die naar Hongarije worden
uitgevoerd, niet voor uitvoerrestituties in aanmerking.

L 162/41

(10)

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

(11)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties die worden toegepast voor de in bijlage A van
Verordening (EG) nr. 1520/2000 genoemde basisproducten die
tevens zijn bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1766/92 of artikel 1, lid 1, van de gewijzigde Verordening (EG)
nr. 3072/95 en die worden uitgevoerd in de vorm van
goederen vermeld in bijlage B van Verordening (EEG) nr. 1766/
92, respectievelijk bijlage B van Verordening (EG) nr. 3072/95,
worden vastgesteld zoals in de bijlage is opgenomen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(1) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 56.
(2) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 73.
(3) PB L 146 van 13.6.2003, blz. 10.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 30 juni 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden
toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in
bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen
(EUR/100 kg)
Restitutievoet per 100 kg basisproduct (2)
Bij vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

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

—

—

– in andere gevallen

—

—

—

—

– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/
2000 (3)

—

—

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (4)

—

—

– – in andere gevallen

—

—

2,531

2,531

– in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (4)

—

—

– in andere gevallen

—

—

1004 00 00

Haver

—

—

1005 90 00

Maïs, gebruikt in de vorm van:

– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/
2000 (3)

2,135

2,135

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (4)

1,083

1,083

– – in andere gevallen

2,717

2,717

– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/
2000 (3)

1,456

1,456

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (4)

0,812

0,812

– – in andere gevallen

2,038

2,038

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

1,083

1,083

– andere (als zodanig)

2,717

2,717

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

2,135

2,135

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

1,083

1,083

– in andere gevallen

2,717

2,717

Omschrijving (1)

GN-code

1001 10 00

1001 90 99

Harde tarwe:

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

1002 00 00

Rogge

1003 00 90

Gerst

– zetmeel:

– glucose, glucosestroop, maltodextrine, maltodextrinestroop van de GN-codes
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

3

Aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 gelijkgesteld aan een verwerkingsproduct van maïs:
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(EUR/100 kg)
Restitutievoet per 100 kg basisproduct (2)

Omschrijving (1)

GN-code

ex 1006 30

Bij vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

11,100

11,100

Volwitte rijst:
– rondkorrelig
– halflangkorrelig

11,100

11,100

– langkorrelig

11,100

11,100

2,900

2,900

—

—

1006 40 00

Breukrijst

1007 00 90

Graansorgho m.u.v. hybriden van graansorgho, bestemd voor zaaidoeleinden

(1) Voor de landbouwproducten verkregen door verwerking van het basisproduct en/of gelijkgesteld, moeten de coëfficiënten vermeld in bijlage E bij Verordening (EG) nr.
1520/2000 van de Commissie (PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1), worden gebruikt.
(2) Vanaf 1 juli 2003 zijn deze restituties niet van toepassing op niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende goederen die naar Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije of Tsjechië worden uitgevoerd en op de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 999/2003 bedoelde goederen wanneer deze naar Hongarije worden uitgevoerd.
(3) De betrokken goederen vallen onder GN-code 3505 10 50.
4
( ) Goederen opgenomen in bijlage B van Verordening (EEG) nr. 1766/92 of bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2825/93.
(5) Voor stropen van de GN-codes 1702 30 99, 1702 40 90 en 1702 60 90, verkregen door het mengen van glucose- en fructosestropen, geeft alleen glucosestroop recht
op uitvoerrestitutie.
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VERORDENING (EG) Nr. 1162/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de
sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde
goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

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

(6)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1039/2003 van
de Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Estland
en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Estland (5), Verordening (EG) nr. 1086/2003
van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van
bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong
uit Slovenië en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Slovenië (6), Verordening (EG) nr.
1087/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer
van bepaalde verwerkte landbouwproducten van
oorsprong uit Letland en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar Letland (7), Verordening (EG) nr. 1088/2003 van de Raad van 18 juni 2003
tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen
voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Litouwen en de uitvoer van
bepaalde
verwerkte
landbouwproducten
naar
Litouwen (8), Verordening (EG) nr. 1089/2003 van de
Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Slowaakse Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Slowaakse Republiek (9) en Verordening (EG) nr. 1090/2003 van de Raad
van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Tsjechische Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Tsjechische Republiek (10) komen met ingang van 1 juli 2003 verwerkte
landbouwproducten die niet zijn genoemd in bijlage I bij
het Verdrag en die worden uitgevoerd naar Estland,
Slovenië, Letland, Litouwen, Slowakije of Tsjechië niet
voor uitvoerrestituties in aanmerking.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 680/2002 van de Commissie (2), inzonderheid op artikel
27, lid 5, onder a), en lid 15,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 27, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 kan het verschil tussen de
prijzen van de in artikel 1, lid 1, onder a), c), d), f), g) en
h), van die verordening vermelde producten in de internationale handel en de prijzen in de Gemeenschap
worden overbrugd door een uitvoerrestitutie wanneer
deze producten worden uitgevoerd in de vorm van
goederen welke in de bijlage van die verordening worden
genoemd. Bij Verordening (EG) nr. 1520/2000 van de
Commissie van 13 juli 2000 tot vaststelling van de
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer
en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag
betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in
de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het
Verdrag vallen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 740/2003 (4), zijn de producten aangegeven
waarvoor een restitutie dient te worden vastgesteld bij
uitvoer in de vorm van goederen, bedoeld in bijlage I bij
Verordening (EG) nr. 1260/2001.

(2)

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

(3)

In artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1260/2001
alsmede in artikel 11 van de in het kader van de multilaterale besprekingen van de Uruguayronde gesloten landbouwovereenkomst is bepaald dat de restitutie bij
uitvoer van een in een goed verwerkt product niet meer
mag bedragen dan de restitutie voor ditzelfde product
dat in onverwerkte toestand wordt uitgevoerd.

(4)

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

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

PB L
PB L
PB L
PB L

178 van 30.6.2001, blz. 1.
104 van 20.4.2002, blz. 26.
177 van 15.7.2000, blz. 1.
106 van 29.4.2003, blz. 12.

(5) PB L 151 van 19.6.2003, blz. 1.
(6) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 1.
(7) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 19.
(8) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 38.
(9) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 56.
(10) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 73.

1.7.2003
(7)
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Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 999/2003 van de
Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit
Hongarije en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Hongarije (1), komen met ingang
van 1 juli 2003 de in artikel 1, lid 2, van die verordening genoemde producten die naar Hongarije worden
uitgevoerd, niet voor uitvoerrestituties in aanmerking.

(8)

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

(9)

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

L 162/45

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties die worden toegepast voor de in bijlage A van
Verordening (EG) nr. 1520/2000 genoemde en in artikel 1,
leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde
basisproducten die worden uitgevoerd in de vorm van in bijlage
V bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 vermelde goederen,
worden vastgesteld zoals is aangegeven in de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 30 juni 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden
toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I
van het Verdrag vermelde goederen
Restituties in EUR/100 kg (1)
Product

Witte suiker

Bij vaststelling vooraf van de
restituties

Overige gevallen

47,73

47,73

( ) Vanaf 1 juli 2003 zijn deze restituties niet van toepassing op niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende goederen die naar Estland,
Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije of Tsjechië worden uitgevoerd en op de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 999/2003
bedoelde goederen wanneer deze naar Hongarije worden uitgevoerd.
1

(1) PB L 146 van 13.6.2003, blz. 10.
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1.7.2003

VERORDENING (EG) Nr. 1163/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in
de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van
bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong
uit Slovenië en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Slovenië (6), Verordening (EG) nr.
1087/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer
van bepaalde verwerkte landbouwproducten van
oorsprong uit Letland en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar Letland (7), Verordening (EG) nr. 1088/2003 van de Raad van 18 juni 2003
tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen
voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Litouwen en de uitvoer van
bepaalde
verwerkte
landbouwproducten
naar
Litouwen (8), Verordening (EG) nr. 1089/2003 van de
Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Slowaakse Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Slowaakse Republiek (9) en Verordening (EG) nr. 1090/2003 van de Raad
van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Tsjechische Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Tsjechische Republiek (10) komen met ingang van 1 juli 2003 verwerkte
landbouwproducten die niet zijn genoemd in bijlage I bij
het Verdrag en die worden uitgevoerd naar Estland,
Slovenië, Letland, Litouwen, Slowakije of Tsjechië niet
voor uitvoerrestituties in aanmerking.

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

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

(2)

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1520/2000, moet de restitutie per 100 kg van elk
van de betrokken basisproducten worden vastgesteld
voor dezelfde periode als die welke is gekozen voor de
vaststelling van de restituties voor deze zelfde producten
die in onverwerkte toestand worden uitgevoerd.

(3)

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

(4)

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

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1039/2003 van
de Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Estland
en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Estland (5), Verordening (EG) nr. 1086/2003
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

282 van 1.11.1975, blz. 49.
77 van 20.3.2002, blz. 7.
177 van 15.7.2000, blz. 1.
160 van 18.6.2002, blz. 16.
151 van 19.6.2003, blz. 1.

(5)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 999/2003 van de
Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit
Hongarije en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Hongarije (11), komen met ingang
van 1 juli 2003 de in artikel 1, lid 2, van die verordening genoemde producten die naar Hongarije worden
uitgevoerd, niet voor uitvoerrestituties in aanmerking.

(6)

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

(7)

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

(6) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 1.
(7) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 19.
(8) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 38.
(9) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 56.
(10) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 73.
(11) PB L 146 van 13.6.2003, blz. 10.

1.7.2003
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties die worden toegepast voor de in bijlage A van
Verordening (EG) nr. 1520/2000 genoemde basisproducten die
tevens zijn bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG)
nr. 2771/75 en die worden uitgevoerd in de vorm van in de

L 162/47

bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2771/75 vermelde goederen,
worden vastgesteld zoals in de bijlage bij deze verordening is
aangegeven.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

L 162/48
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 30 juni 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden
toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen
(EUR/100 kg)
GN-code

0407 00

Omschrijving

Bestemming (1)

Restituties (2)

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

0407 00 30

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

b) in geval van uitvoer van andere goederen
0408

02

6,00

03

25,00

04

3,00

01

3,00

01

40,00

01

20,00

01

20,00

01

75,00

01

19,00

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

0408 11
ex 0408 11 80

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

0408 19

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

ex 0408 19 81

– – – – vloeibaar:

ex 0408 19 89

– – – – bevroren:

ongezoet
ongezoet
– andere:
0408 91
ex 0408 91 80

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

0408 99
ex 0408 99 80

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

(1) De bestemmingen zijn de volgende:
01 derde landen
02 Koeweit, Bahrein, Oman, Katar, de Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, Turkije, Hongkong SAR en Rusland
03 Zuid-Korea, Japan, Maleisië, Thailand, Taiwan en de Filipijnen
04 alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland en de bestemmingen bedoeld onder 02 en 03.
(2) Vanaf 1 juli 2003 zijn deze restituties niet van toepassing op niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende goederen die naar Estland,
Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije of Tsjechië worden uitgevoerd en op de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 999/2003
bedoelde goederen wanneer deze naar Hongarije worden uitgevoerd.
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VERORDENING (EG) Nr. 1164/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten
die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

melk, indien deze melk en de daarvan vervaardigde
caseïne aan bepaalde eisen voldoen.
(5)

Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie van 15
december 1997 betreffende de verkoop tegen verlaagde
prijs van boter en de toekenning van de steun voor
room, boter en boterconcentraat bestemd voor de
vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en
andere voedingsmiddelen (5), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 635/2000 (6), staat de levering van
boter en room tegen verlaagde prijs toe aan de fabrikanten van bepaalde koopwaren.

(6)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1039/2003 van
de Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Estland
en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Estland (7), Verordening (EG) nr. 1086/2003
van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van
bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong
uit Slovenië en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Slovenië (8), Verordening (EG) nr.
1087/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer
van bepaalde verwerkte landbouwproducten van
oorsprong uit Letland en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar Letland (9), Verordening (EG) nr. 1088/2003 van de Raad van 18 juni 2003
tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen
voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Litouwen en de uitvoer van
bepaalde
verwerkte
landbouwproducten
naar
Litouwen (10), Verordening (EG) nr. 1089/2003 van de
Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Slowaakse Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Slowaakse Republiek (11) en Verordening (EG) nr. 1090/2003 van de
Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Tsjechische Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Tsjechische Republiek (12) komen met ingang van 1 juli 2003 verwerkte
landbouwproducten die niet zijn genoemd in bijlage I bij
het Verdrag en die worden uitgevoerd naar Estland,
Slovenië, Letland, Litouwen, Slowakije of Tsjechië niet
voor uitvoerrestituties in aanmerking.

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

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 kan het verschil tussen de prijzen in de
internationale handel van de in artikel 1, onder a), b), c),
d), e) en g), van deze verordening bedoelde producten en
de prijzen in de Gemeenschap overbrugd worden door
een restitutie bij de uitvoer. In Verordening (EG) nr.
1520/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van
restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling
van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet
onder bijlage I van het Verdrag vallen (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 740/2003 (4), zijn die
producten aangegeven waarvoor een restitutie dient te
worden vastgesteld welke van toepassing is bij de uitvoer
ervan in de vorm van goederen welke in de bijlage van
Verordening (EG) nr. 1255/1999 zijn genoemd.

(2)

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

(3)

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

(4)

Overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 wordt steun verleend aan in de Gemeenschap geproduceerde en tot caseïne verwerkte onder-

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

PB L
PB L
PB L
PB L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
79 van 22.3.2002, blz. 15.
177 van 15.7.2000, blz. 1.
106 van 29.4.2003, blz. 12.

(5) PB L 350 van 20.12.1997, blz. 3.
(6) PB L 76 van 25.3.2000, blz. 9.
(7) PB L 151 van 19.6.2003, blz. 1.
(8) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 1.
(9) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 19.
(10) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 38.
(11) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 56.
(12) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 73.
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Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 999/2003 van de
Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit
Hongarije en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Hongarije (1), komen met ingang
van 1 juli 2003 de in artikel 1, lid 2, van die verordening genoemde producten die naar Hongarije worden
uitgevoerd, niet voor uitvoerrestituties in aanmerking.
Een strikt beheer moet gewaarborgd blijven, waarbij
rekening wordt gehouden met enerzijds de ramingen
van de uitgaven en anderzijds de beschikbaarheid van de
begrotingsmiddelen.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor melk en zuivelproducten,

1.7.2003

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1. De restitutiebedragen welke van toepassing zijn op basisproducten genoemd in bijlage A van Verordening (EG) nr.
1520/2000 en bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1255/1999 en die worden uitgevoerd in de vorm van in de
bijlage van Verordening (EG) nr. 1255/1999 genoemde
goederen, worden vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage.
2. Voor de in lid 1 vermelde en niet in de bijlage opgenomen producten wordt geen restitutiebedrag vastgesteld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(1) PB L 146 van 13.6.2003, blz. 10.

1.7.2003
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 30 juni 2003 houdende vaststelling van de restituties welke van
toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het
Verdrag vermelde goederen
(EUR/100 kg)
GN-code

ex 0402 10 19

Omschrijving

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

ex 0402 21 19

—
60,00

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

ex 0405 10

Restituties (1)

76,11
102,40

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

100,00

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

192,25

c) in geval van uitvoer van andere goederen

185,00

(1) Vanaf 1 juli 2003 zijn deze restituties niet van toepassing op niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende goederen die naar Estland,
Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije of Tsjechië worden uitgevoerd en op de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 999/2003
bedoelde goederen wanneer deze naar Hongarije worden uitgevoerd.
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VERORDENING (EG) Nr. 1165/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

de uitvoerrestituties voor raszuivere fokrunderen te
worden beperkt tot vaarzen en koeien van niet meer dan
30 maanden oud.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie (2), inzonderheid op artikel 33, lid 12,

(5)

Er moeten restituties worden toegekend bij uitvoer naar
bepaalde bestemmingen van bepaalde aanbiedingsvormen van vers en gekoeld vlees zoals vermeld in de
bijlage onder GN-code 0201, van bepaalde aanbiedingsvormen van bevroren vlees zoals vermeld in de bijlage
onder GN-code 0202, van bepaalde slachtafvallen zoals
vermeld in de bijlage onder GN-code 0206, en van
bepaalde andere bereidingen en conserven van vlees of
van slachtafvallen zoals vermeld in de bijlage onder GNcode 1602 50 10.

(6)

Met betrekking tot vlees van runderen, zonder been,
gezouten en gedroogd, bestaan er traditionele handelsstromen naar Zwitserland. Om deze handelsstromen te
handhaven, is het dienstig de restitutie vast te stellen op
een bedrag dat het verschil dekt tussen de prijzen op de
Zwitserse markt en de prijzen bij uitvoer uit de lidstaten.

(7)

Voor bepaalde andere aanbiedingsvormen en conserven
van vlees of van slachtafvallen zoals vermeld in de
bijlage onder de GN-codes 1602 50 31 tot en met
1602 50 80, kan de deelname door de Gemeenschap
aan de internationale handel worden gehandhaafd door
de nu geldende restituties verder toe te kennen.

(8)

Voor de overige producten in de sector rundvlees
verdient vaststelling van een restitutie geen aanbeveling
vanwege de geringe omvang waarin de Gemeenschap
daarmee aan de wereldhandel deelneemt.

(9)

Bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 118/2003 (14), is de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties vastgesteld.

(10)

Om de douaneformaliteiten bij uitvoer voor de exporteurs te vereenvoudigen, moeten voor bevroren vlees
dezelfde restitutiebedragen worden toegekend als voor
vers of gekoeld vlees van andere runderen dan volwassen
mannelijke runderen.

(11)

Voor een scherpere controle op de producten van GNcode 1602 50 moet worden bepaald dat sommige van
deze producten slechts voor een restitutie in aanmerking
komen wanneer zij zijn vervaardigd in het kader van de
regeling zoals bedoeld in artikel 4 van Verordening
(EEG) nr. 565/80 van de Raad van 4 maart 1980 betreffende de vooruitbetaling van de uitvoerrestituties voor
landbouwproducten (15), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 444/2003 van de Commissie (16).

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/
1999 kan het verschil tussen de prijzen van de in artikel
1 van die verordening bedoelde producten op de wereldmarkt en die in de Gemeenschap worden overbrugd
door een restitutie bij uitvoer.
De voorwaarden voor de toekenning van bijzondere
restituties bij uitvoer van bepaalde soorten rundvlees en
bepaalde soorten conserven naar bepaalde bestemmingen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 32/82
van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 744/2000 (4), Verordening (EEG) nr. 1964/
82 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2772/2000 (6), Verordening (EEG) nr.
2388/84 van de Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3661/92 (8), Verordening (EEG)
nr. 2973/79 (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3434/87 (10), en Verordening (EG) nr. 2051/
96 (11), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
2333/96 (12).

(3)

De toepassing van deze voorschriften en criteria op de te
verwachten marktsituatie in de sector rundvlees leidt tot
het vaststellen van de restitutie zoals hierna volgt.

(4)

Wat levende dieren betreft, is het met het oog op vereenvoudiging van de restitutieregeling dienstig niet langer
restituties toe te kennen voor categorieën waarvoor de
handel met derde landen insignificant is. Bovendien
moet in verband met de algemene bekommernis om het
welzijn van dieren, de toekenning van uitvoerrestituties
voor levende voor de slacht bestemde dieren maximaal
worden beperkt. Uitvoerrestituties voor dergelijke dieren
mogen bijgevolg slechts worden toegekend met betrekking tot derde landen die om culturele en/of godsdienstige redenen traditioneel aanzienlijke aantallen dieren
voor de slacht invoeren. Wat betreft levende dieren voor
fokdoeleinden, dienen, om elk misbruik te voorkomen,

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.
(2) PB L 315 van 1.12.2001, blz. 29.
(3) PB L 4 van 8.1.1982, blz. 11.
(4) PB L 89 van 11.4.2000, blz. 3.
(5) PB L 212 van 21.7.1982, blz. 48.
(6) PB L 321 van 19.12.2000, blz. 35.
(7) PB L 221 van 18.8.1984, blz. 28.
(8) PB L 370 van 19.12.1992, blz. 16.
(9) PB L 336 van 29.12.1979, blz. 44.
(10) PB L 327 van 18.11.1987, blz. 7.
(11) PB L 274 van 26.10.1996, blz. 18.
(12) PB L 317 van 6.12.1996, blz. 13.

(13)
(14)
(15)
(16)

PB L
PB L
PB L
PB L

366 van 24.12.1987, blz. 1.
20 van 24.1.2003, blz. 3.
62 van 7.3.1980, blz. 5.
67 van 12.3.2003, blz. 3.
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(13)

(14)
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Het is wenselijk de toekenning van de restitutie te
beperken tot producten die zijn toegelaten tot het vrije
verkeer in de Gemeenschap. Om in aanmerking te
komen voor een restitutie, moeten producten zijn voorzien van het keurmerk dat is voorgeschreven bij respectievelijk Richtlijn 64/433/EEG van de Raad (1), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 95/23/EG (2), Richtlijn 94/65/EG
van de Raad (3) en Richtlijn 77/99/EEG van de Raad (4),
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/76/EG (5).
Op grond van de bepalingen van artikel 6, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 1964/82 wordt de bijzondere
restitutie verlaagd als de voor uitvoer bestemde hoeveelheid vlees zonder been minder dan 95 %, doch niet
minder dan 85 % (in gewicht) van de totale hoeveelheid
door de uitbening verkregen deelstukken bedraagt.
De in het kader van de Europaovereenkomsten tussen de
Europese Gemeenschap en de geassocieerde Midden- en
Oost-Europese landen gevoerde onderhandelingen over
het toestaan van aanvullende concessies beogen met
name de liberalisering van de handel in producten die
onder de gemeenschappelijke marktordening voor rundvlees vallen. In het licht hiervan is besloten niet langer
een restitutie toe te kennen voor producten die bestemd
zijn voor uitvoer naar Estland, Litouwen, Letland,
Hongarije, Roemenië en Slowakije. Derhalve moeten
deze landen worden geschrapt als bestemming waarvoor
een restitutie kan worden toegekend en moet worden
bepaald dat de afschaffing van restituties bij uitvoer naar
die landen niet mag leiden tot het ontstaan van een
gedifferentieerde restitutie bij uitvoer naar andere
landen.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor rundvlees,

L 162/53

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1. De lijst van de producten waarvoor bij uitvoer de in
artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 bedoelde restitutie wordt toegekend, de bedragen van deze restitutie en de
bestemmingen worden vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.
2. De producten moeten voldoen aan de respectieve voorwaarden voor het keurmerk zoals bedoeld in:
— bijlage I, hoofdstuk XI, van Richtlijn 64/433/EEG;
— bijlage I, hoofdstuk VI, van Richtlijn 94/65/EG;
— bijlage B, hoofstuk VI, van Richtlijn 77/99/EEG.
Artikel 2
In het in artikel 6, lid 2, derde alinea, van Verordening (EEG)
nr. 1964/82 bedoelde geval wordt de restitutie voor de
producten van productcode 0201 30 00 9100 verminderd met
14,00 EUR/100 kg.
Artikel 3
Het niet vaststellen van een uitvoerrestitutie voor Estland,
Litouwen, Letland, Hongarije, Roemenië en Slowakije geldt niet
als differentiëring van de restitutie.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op 7 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB 121 van 29.7.1964, blz. 2012/64.
PB L 243 van 11.10.1995, blz. 7.
PB L 368 van 31.12.1994, blz. 10.
PB L 26 van 31.1.1977, blz. 85.
PB L 10 van 16.11.1998, blz. 25.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 30 juni 2003 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector
rundvlees
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levend gewicht

53,00

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levend gewicht

53,00

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg levend gewicht

41,00

B02

EUR/100 kg nettogewicht

71,50

B03

EUR/100 kg nettogewicht

43,00

0201 10 00 9110 ( )
1

0201 10 00 9120

0201 10 00 9130 (1)

0201 10 00 9140

0201 20 20 9110 ( )
1

0201 20 20 9120

0201 20 30 9110 (1)

0201 20 30 9120

0201 20 50 9110 ( )
1

0201 20 50 9120

0201 20 50 9130 (1)

0201 20 50 9140

0201 20 90 9700

0201 30 00 9050

Bedrag van de restitutie (7)

039

EUR/100 kg nettogewicht

23,50

B02

EUR/100 kg nettogewicht

33,50

B03

EUR/100 kg nettogewicht

10,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

11,50

B02

EUR/100 kg nettogewicht

97,00

B03

EUR/100 kg nettogewicht

56,50

039

EUR/100 kg nettogewicht

33,50

B02

EUR/100 kg nettogewicht

46,00

B03

EUR/100 kg nettogewicht

14,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

16,00

B02

EUR/100 kg nettogewicht

97,00

B03

EUR/100 kg nettogewicht

56,50

039

EUR/100 kg nettogewicht

33,50

B02

EUR/100 kg nettogewicht

46,00

B03

EUR/100 kg nettogewicht

14,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

16,00

B02

EUR/100 kg nettogewicht

71,50

B03

EUR/100 kg nettogewicht

43,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

23,50

B02

EUR/100 kg nettogewicht

33,50

B03

EUR/100 kg nettogewicht

10,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

11,50

B02

EUR/100 kg nettogewicht

123,00

B03

EUR/100 kg nettogewicht

71,50

039

EUR/100 kg nettogewicht

41,00

B02

EUR/100 kg nettogewicht

58,50

B03

EUR/100 kg nettogewicht

17,50

039

EUR/100 kg nettogewicht

19,50

B02

EUR/100 kg nettogewicht

71,50

B03

EUR/100 kg nettogewicht

43,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

23,50

B02

EUR/100 kg nettogewicht

33,50

B03

EUR/100 kg nettogewicht

10,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

11,50

B02

EUR/100 kg nettogewicht

33,50

B03

EUR/100 kg nettogewicht

10,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

11,50

400 (3)

EUR/100 kg nettogewicht

23,50

404 (4)

EUR/100 kg nettogewicht

23,50
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Productcode

0201 30 00 9060 (6)

0201 30 00 9100 ( ) ( )
2

6

0201 30 00 9120 (2) (6)

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

0202 20 10 9000

0202 20 30 9000

0202 20 50 9100

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100

Bestemming

Meeteenheid

B02

EUR/100 kg nettogewicht

46,00

B03

EUR/100 kg nettogewicht

13,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettogewicht

37,00

B02

EUR/100 kg nettogewicht

172,00

B03

EUR/100 kg nettogewicht

102,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

60,00

809, 822

EUR/100 kg nettogewicht

152,50

B08

EUR/100 kg nettogewicht

94,50

B09

EUR/100 kg nettogewicht

88,00

B03

EUR/100 kg nettogewicht

56,50

039

EUR/100 kg nettogewicht

33,00

809, 822

EUR/100 kg nettogewicht

83,50

B02

EUR/100 kg nettogewicht

33,50

B03

EUR/100 kg nettogewicht

10,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

11,50

B02

EUR/100 kg nettogewicht

46,00

B03

EUR/100 kg nettogewicht

14,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

16,00

B02

EUR/100 kg nettogewicht

46,00

B03

EUR/100 kg nettogewicht

14,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

16,00

0206 10 95 9000

0206 29 91 9000

Bedrag van de restitutie (7)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

33,50

B03

EUR/100 kg nettogewicht

10,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

11,50

B02

EUR/100 kg nettogewicht

58,50

B03

EUR/100 kg nettogewicht

17,50

039

EUR/100 kg nettogewicht

19,50

B02

EUR/100 kg nettogewicht

33,50

B03

EUR/100 kg nettogewicht

10,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

11,50

B02

EUR/100 kg nettogewicht

33,50

B03

EUR/100 kg nettogewicht

10,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

11,50

400 (3)

EUR/100 kg nettogewicht

23,50

404 ( )

EUR/100 kg nettogewicht

23,50

B02

EUR/100 kg nettogewicht

46,00

B03

EUR/100 kg nettogewicht

13,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettogewicht

37,00

4

0202 30 90 9200 (6)
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B02

EUR/100 kg nettogewicht

46,00

B03

EUR/100 kg nettogewicht

13,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettogewicht

37,00

B02

EUR/100 kg nettogewicht

46,00

B03

EUR/100 kg nettogewicht

13,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettogewicht

37,00
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Productcode

1.7.2003

Bestemming

Meeteenheid

039

EUR/100 kg nettogewicht

23,00

B02

EUR/100 kg nettogewicht

22,50

B03

EUR/100 kg nettogewicht

15,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

17,50

1602 50 31 9125 ( )

B00

EUR/100 kg nettogewicht

88,50

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

79,00

1602 50 39 9125 ( )

B00

EUR/100 kg nettogewicht

88,50

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

79,00

1602 50 39 9425 ( )

B00

EUR/100 kg nettogewicht

30,00

1602 50 39 9525 (5)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

30,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

17,50

0210 20 90 9100
1602 50 10 9170 ( )
8

5

5

5

Bedrag van de restitutie (7)

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de overlegging van het in de bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr.
32/82 opgenomen attest.
(2) De restitutie wordt toegekend mits voldaan is aan de voorwaarden van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 1964/82.
3
( ) Zoals bedoeld in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2973/79.
(4) Zoals bedoeld in de gewijzigde Verordening (EG) nr. 2051/96.
(5) De restitutie wordt toegekend mits voldaan is aan de voorwaarden van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2388/84.
(6) Het gehalte aan mager rundvlees met uitzondering van vet wordt bepaald aan de hand van de analyseprocedure die is opgenomen in
de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2429/86 van de Commissie (PB L 210 van 1.8.1986, blz. 39).
Het begrip „gemiddeld gehalte” verwijst naar de hoeveelheid van het monster zoals bepaald in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 765/2002 van de Commissie (PB L 117 van 4.5.2002, blz. 6). Het monster wordt genomen uit het deel van de betrokken partij
met het hoogste risico.
(7) Krachtens artikel 33, lid 10, van de gewijzigde Verordening (EG) nr. 1254/1999 wordt geen restitutie toegekend bij de uitvoer van
producten die uit derde landen worden ingevoerd en naar derde landen worden wederuitgevoerd.
(8) De toekenning van de restitutie is afhankelijk van de vervaardiging in het kader van het bij artikel 4 van de gewijzigde Verordening
(EEG) nr. 565/80 vastgestelde stelsel.

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. 1779/2002 van de Commissie
(PB L 269 van 5.10.2002, blz. 6).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
B00 alle bestemmingen (derde landen, andere gebieden, bevoorrading en met uitvoer uit de Gemeenschap gelijkgestelde bestemmingen), met uitzondering van Estland, Litouwen, Letland, Hongarije, Roemenië en Slowakije;
B02 B08 en B09;
B03 Ceuta, Melilla, IJsland, Noorwegen, Faeröer, Andorra, Gibraltar, Vaticaanstad, Polen, Tsjechië, Bulgarije,
Albanië, Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro, Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië, de gemeenten Livigno en Campione d'Italia, het eiland Helgoland, Groenland, Cyprus, proviandering en bunkeren (bestemmingen zoals bedoeld in de artikelen 36 en 45 en, indien toepasselijk, artikel 44
van de gewijzigde Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie (PB L 102 van 17.4.1999, blz. 11));
B08 Malta, Turkije, Oekraïne, Belarus, Moldavië, Rusland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Libanon, Syrië, Irak, Iran,
Israël, Westelijke Jordaanoever/Gazastrook, Jordanië, Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Thailand, Vietnam, Indonesië, Filipijnen,
China, Noord-Korea, Hongkong;
B09 Soedan, Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger, Tsjaad, Kaapverdië, Senegal, Gambia, Guinee-Bissau, Guinee,
Sierra Leone, Liberia, Ivoorkust, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Equatoriaal-Guinea, Sao Tomé en Principe, Gabon, Congo (Republiek), Congo (Democratische Republiek), Rwanda,
Burundi, Sint-Helena en onderhorigheden, Angola, Ethiopië, Eritrea, Djibouti, Somalië, Oeganda, Tanzania,
Seychellen en onderhorigheden, Brits gebied in de Indische Oceaan, Mozambique, Mauritius, Comoren,
Mayotte, Zambia, Malawi, Zuid-Afrika, Lesotho;
B11 Libanon en Egypte.
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VERORDENING (EG) Nr. 1166/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
tot vaststelling van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde
producten uit de sector suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

met die aanbiedingsprijzen waarvan mag worden aangenomen dat ze niet representatief zijn voor de werkelijke
marktontwikkeling.
(3)

Om gegevens te verkrijgen die vergelijkbaar zijn met die
voor suiker van de standaardkwaliteit, dienen voor witte
suiker de overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder a), van
Verordening (EEG) nr. 784/68 vastgestelde toeslagen of
kortingen op de in aanmerking genomen aanbiedingen
te worden toegepast. Voor ruwe suiker moeten de
aanpassingscoëfficiënten worden toegepast zoals
omschreven in genoemd artikel 5, lid 1, onder b).

(4)

De representatieve prijs wordt slechts gewijzigd als de
berekeningselementen zodanig veranderen dat deze prijs
ten minste 1,20 EUR/100 kg hoger of lager wordt dan
bij de vorige vaststelling.

(5)

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. 1423/95.

(6)

De toepassing van deze bepalingen leidt tot de vaststelling van de representatieve prijzen en de aanvullende
invoerrechten voor de betrokken producten zoals
vermeld in de bijlage bij deze verordening.

(7)

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

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. 1423/95 van de Commissie van
23 juni 1995 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor
de invoer van producten uit de sector suiker, andere dan
melasse (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 624/
98 (4), en met name op artikel 1, lid 2, tweede alinea, en artikel
3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

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

In Verordening (EG) nr. 1423/95 is bepaald dat de cifinvoerprijs voor witte suiker en voor ruwe suiker, hierna
„representatieve prijs” genoemd, wordt vastgesteld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 784/68 van de
Commissie (5), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 260/
96 (6). Deze prijs geldt voor de standaardkwaliteit zoals
gedefinieerd in bijlage I, punt I en II van Verordening
(EG) nr. 1260/2001.

Bij de vaststelling van deze representatieve prijzen moet
rekening worden gehouden met alle gegevens betreffende de op de wereldmarkt gedane aanbiedingen, de
prijsnoteringen op de voor de internationale suikerhandel belangrijke beurzen, 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. Evenwel wordt
krachtens Verordening (EEG) nr. 784/68 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 markt representatieve
hoeveelheid. Evenmin moet rekening worden gehouden
PB L
PB L
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. 16.
85 van 20.3.1998, blz. 5.
145 van 27.6.1968, blz. 10.
34 van 13.2.1996, blz. 16.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten
voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1423/95
bedoelde producten worden vastgesteld zoals aangegeven in de
bijlage.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 30 juni 2003 tot vaststelling van de representatieve prijzen en de
bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en producten van GN-code
1702 90 99
(in EUR)
Representatieve prijs per 100 kg netto
van het betrokken product

GN-code

Aanvullend recht per 100 kg netto van
het betrokken product

1701 11 10 (1)

15,31

8,93

1701 11 90 ( )

15,31

15,23

1701 12 10 (1)

15,31

8,70

1

1701 12 90 ( )

15,31

14,71

1701 91 00 (2)

18,39

17,53

1701 99 10 (2)

18,39

12,09

1701 99 90 ( )

18,39

12,09

1702 90 99 (3)

0,18

0,46

1

2

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage I, punt II, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad (PB L
178 van 30.6.2001, blz. 1).
(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage I, punt I, van de Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad (PB L
178 van 30.6.2001, blz. 1).
(3) Vaststelling per procent sacharose.
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VERORDENING (EG) Nr. 1167/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

De bij uitvoer van witte en ruwe suiker toe te passen
restituties zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1051/
2003 van de Commissie (3).

(2)

De toepassing van de in Verordening (EG) nr. 1051/
2003 neergelegde regels op de gegevens waarover de
Commissie op het huidige tijdstip beschikt, geeft aanlei-

ding tot wijziging van de op dit tijdstip geldende restituties bij uitvoer in de zin zoals vermeld in de bijlage bij
deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer in onveranderde vorm van de in artikel
1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1260/2001
bedoelde producten, welke niet gedenatureerd zijn, die vastgesteld zijn in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1051/2003,
worden gewijzigd overeenkomstig de bedragen aangegeven in
de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26.
(3) PB L 139 van 6.6.2003, blz. 20.
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BIJLAGE
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN WITTE EN RUWE SUIKER IN ONVERANDERDE VORM
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

43,91 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

43,91 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

43,91 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

43,91 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettogewicht product

0,4773

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

47,73

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

47,73

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

47,73

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettogewicht product

0,4773

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).
De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1779/2002 van de Commissie
(PB L 269 van 5.10.2002, blz. 6).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
S00: alle bestemmingen (derde landen, andere gebieden, bevoorrading en bestemmingen die worden gelijkgesteld
met uitvoer uit de Gemeenschap), met uitzondering van Albanië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië en
Montenegro, met inbegrip van Kosovo als omschreven bij Resolutie nr. 1244 van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties van 10 juni 1999 en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, behalve voor de
suiker die is verwerkt in de producten bedoeld in artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2201/96
van de Raad (PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29).
(1) Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 %. Indien het rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwijkt van
92 %, wordt het bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 28, lid 4, van Verordening
(EG) nr. 1260/2001.
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VERORDENING (EG) Nr. 1168/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere
producten van de suikersector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

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

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

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

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

Krachtens artikel 27, lid 5, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 kunnen de situatie op de
wereldmarkt of specifieke vereisten van bepaalde
markten het noodzakelijk maken de restitutie voor de in
artikel 1 van deze verordening genoemde producten te
differentiëren naar gelang van hun bestemming.

(9)

De aanzienlijke en snelle toename van de preferentiële
invoer van suiker van herkomst uit de westelijke Balkanlanden sinds het begin van 2001 en de uitvoer van
suiker van de Gemeenschap naar die landen lijken een
zeer kunstmatig verschijnsel te zijn.
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Om eventuele misbruiken door wederinvoer in de Europese Unie van producten van de suikersector waarvoor
een uitvoerrestitutie is verleend te voorkomen, is het
dienstig voor de westelijke Balkanlanden als geheel geen
restituties voor de in deze verordening bedoelde
producten vast te stellen.

(11)

Gelet op deze feiten dienen de restituties voor de
betrokken producten te worden vastgesteld op een
passend niveau.

(12)

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

1.7.2003

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in artikel
1, lid 1, onder d), f), g) en h), van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 genoemde producten worden vastgesteld op de bedragen
als aangegeven in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
RESTITUTIES BIJ UITVOER IN ONGEWIJZIGDE STAAT VOOR STROPEN EN BEPAALDE ANDERE
PRODUCTEN VAN DE SUIKERSECTOR
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg droge stof

47,73 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg droge stof

47,73 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg droge stof

90,69 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg droge stof

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,4773 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,4773 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,4773 (3) (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg droge stof

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,4773 (3)
47,73 (1)

47,73 (1)
0,4773 (3)

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).
De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1779/2002 (PB L 269 van
5.10.2002, blz. 6).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
S00: alle bestemmingen (derde landen, andere gebieden, bevoorrading en met uitvoer uit de Gemeenschap gelijkgestelde bestemmingen) met uitzondering van Albanië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro, met
inbegrip van Kosovo, als omschreven in resolutie nr. 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
van 10 juni 1999 en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië; de uitzondering geldt niet voor
suiker die verwerkt is in producten als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2201/96
van de Raad (PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29).
(1) Alleen geldig voor de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2135/95 bedoelde producten.
(2) Alleen geldig voor de in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2135/95 bedoelde producten.
(3) Het basisbedrag is niet van toepassing op stropen met een zuiverheid van minder dan 85 % (Verordening (EG) nr. 2135/95). Het
sacharosegehalte wordt overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2135/95 vastgesteld.
(4) Het basisbedrag is niet van toepassing op het in de bijlage, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 3513/92 van de Commissie (PB L 355
van 5.12.1992, blz. 12) bedoelde product.

L 162/64

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

1.7.2003

VERORDENING (EG) Nr. 1169/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 680/2002 van de Commissie (2),en met name op artikel 7,
lid 5,

(4)

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

(5)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

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

(2)

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

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1265/2001 bedoelde
productierestitutie voor witte suiker wordt vastgesteld op
44,398 EUR/100 kg netto.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26.
(3) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 63.
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VERORDENING (EG) Nr. 1170/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juli 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 27,946 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juli 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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VERORDENING (EG) Nr. 1171/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De vastgestelde invoerrechten zijn van toepassing totdat
een nieuwe vaststelling in werking treedt. De invoerrechten blijven ook van kracht als in de twee weken die
aan de volgende periodieke vaststelling voorafgaan geen
enkele notering beschikbaar is voor de in artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 1503/96 bedoelde referentiebron.

(5)

Voor het normaal functioneren van het stelsel van
invoerrechten, moeten deze rechten worden berekend
aan de hand van de in een referentieperiode geconstateerde marktkoersen.

(6)

De toepassing van de tweede alinea van artikel 4, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 1503/96 leidt ertoe het invoerrecht, vastgesteld vanaf 15 mei 2003 bij Verordening
(EG) nr. 832/2003 van de Commissie (5), aan te passen
zoals vermeld in de bijlagen bij deze verordening,

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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1503/96 van de Commissie van
29 juli 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1298/2002 (4), en met name op artikel 4, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 11 van Verordening (EG) nr. 3072/95 is
bepaald dat bij de invoer van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten de rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief worden geheven. Voor
de producten als bedoeld in lid 2 van dat artikel is het
invoerrecht echter gelijk aan de interventieprijs voor
deze producten bij de invoer, verhoogd met een bepaald
percentage naargelang het om gedopte of volwitte rijst
gaat, en verminderd met de invoerprijs, voorzover dit
recht niet hoger is dan dat van het gemeenschappelijk
douanetarief.

(2)

In artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3072/95 is
bepaald dat de cif-invoerprijzen worden berekend op
basis van de representatieve prijzen voor het betrokken
product op de wereldmarkt of op de invoermarkt voor
het product in de Gemeenschap.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1503/96 zijn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 3072/
95 ten aanzien van de invoerrechten in de sector rijst.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 11, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 3072/
95 bedoelde invoerrechten in de sector rijst worden aangepast
overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1503/96 en
zijn vastgesteld in bijlage I bij deze verordening aan de hand
van de in bijlage II vermelde elementen.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L
PB L
PB L
PB L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
189 van 30.7.1996, blz. 71.
189 van 18.7.2002, blz. 8.

(5) PB L 120 van 15.5.2003, blz. 15.
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BIJLAGE I
Invoerrechten voor rijst en breukrijst
(in EUR/t)
Invoerrechten ( )
5

GN-code

Derde landen
(behalve ACS en Bangladesh) (3)

ACS (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
India en Pakistan (6)

Egypte (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 98

264,00

88,06

127,66

1006 30 21

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 23

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 25

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 44

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 46

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 48

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 63

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 65

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 67

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 94

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 96

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

()

41,18

()

96,00

7

7

198,00
14,00

14,00

198,00

198,00

(1) Het invoerrecht op rijst van oorsprong uit de ACS-staten wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad (PB L 345 van
10.12.2002, blz. 5) en Verordening (EG) nr. 638/2003 van de Commissie (PB L 93 van 9.4.2003, blz. 3) vastgestelde regelingen.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1706/98 worden de invoerrechten niet toegepast op producten van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en
de Stille Oceaan die rechtstreeks in het overzeese departement Réunion worden ingevoerd.
(3) Het recht bij invoer van rijst in het overzeese departement Réunion is vastgesteld in artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3072/95.
(4) Het invoerrecht op rijst, met uitzondering van breukrijst (GN-code 1006 40 00), van oorsprong uit Bangladesh, wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening
(EEG) nr. 3491/90 van de Raad (PB L 337 van 4.12.1990, blz. 1) en de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 862/91 van de Commissie (PB L 88 van 9.4.1991, blz. 7) vastgestelde regelingen.
(5) De invoer van producten van oorsprong uit de LGO is vrijgesteld van invoerrechten overeenkomstig artikel 101, lid 1, van het gewijzigde Besluit 91/482/EEG van de
Raad (PB L 263 van 19.9.1991, blz. 1).
(6) Voor gedopte Basmati-rijst, van oorsprong uit India en Pakistan, wordt een vermindering van 250 EUR/t toegepast (artikel 4 bis van de gewijzigde Verordening (EG) nr.
1503/96).
(7) Recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
8
( ) Het invoerrecht op rijst van oorsprong en herkomst uit Egypte wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 2184/96 van de Raad (PB L 292 van
15.11.1996, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 196/97 van de Commissie (PB L 31 van 1.2.1997, blz. 53) vastgestelde regelingen.
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BIJLAGE II
Berekening van de invoerrechten in de sector rijst
Indica-rijst

Japonica-rijst

Padie

Breukrijst
Gedopt

Volwit

Gedopt

Volwit

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Cif-prijs Arag (EUR/t)

—

236,17

213,37

289,89

327,13

—

b) Fob-prijs (EUR/t)

—

—

—

263,64

300,88

—

c) Kosten van zeevervoer (EUR/t)

—

—

—

26,25

26,25

—

d) Bron

—

Operateurs

Operateurs

—

1. Invoerrecht (EUR/t)
2. Berekeningselementen:

(1) Recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

USDA en opera- USDA en operateurs
teurs
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VERORDENING (EG) Nr. 1172/2003 VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

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

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde invoerrechten in de sector granen worden vastgesteld
in bijlage I bij deze verordening en zijn bepaald aan de hand
van de in bijlage II vermelde elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
161 van 29.6.1996, blz. 125.
287 van 25.10.2002, blz. 15.
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BIJLAGE I
Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten

GN-code

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Omschrijving

Invoerrecht (1)
(in EUR/ton)

Harde tarwe van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

0,00

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan voor zaaidoeleinden

0,00

1002 00 00

Rogge

28,96

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

55,55

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (2)

55,55

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

39,05

( ) Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96) komt de
importeur in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:
— 3 EUR/t, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 EUR/t, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Finland of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.
(2) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
1
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BIJLAGE II
Berekeningselementen
(periode van 16 juni tot en met 27 juni 2003)
1. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:
Beursnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Product (eiwitgehalte bij 12 % vocht)

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

van gemiddelde
kwaliteit (*)

van lage
kwaliteit (**)

US barley 2

Notering (EUR/t)

125,22 (****)

81,28

162,89 (***)

152,89 (***)

132,89 (***)

101,46 (***)

—

13,93

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Golfpremie (EUR/t)
Grote-Merenpremie (EUR/t)
(*)
(**)
(***)
(****)

21,80

Een korting van 10 EUR/t (artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96).
Een korting van 30 EUR/t (artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2378/2002).
Fob Duluth.
Premie van 14 EUR/t inbegrepen (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).

2. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:
Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico-Rotterdam: 16,37 EUR/t; Grote Meren-Rotterdam: 26,61 EUR/t.
3. Subsidies bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
houdende vaststelling van overgangsmaatregelen voor de controle van verplaatsingen van dieren
van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/483/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De voorschriften inzake het welzijn van dieren bij
vervoer in de Gemeenschap zijn vastgesteld bij Richtlijn
91/628/EEG van de Raad van 19 november 1991 inzake
de bescherming van dieren tijdens het vervoer en tot
wijziging van de Richtlijnen 90/425/EEG en 91/496/
EEG (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
806/2003.

(4)

Sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/97
van de Raad van 25 juni 1997 betreffende de communautaire criteria voor halteplaatsen en tot aanpassing van
het in Richtlijn 91/628/EEG bedoelde reisschema (8),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1040/2003 (9),
worden pas van toepassing op 1 juli 2004.

(5)

Krachtens Beschikking 93/444/EEG van de Commissie
van 2 juli 1993 houdende toepassingsbepalingen inzake
het intracommunautaire handelsverkeer van bepaalde
levende dieren en producten die bestemd zijn voor
uitvoer naar derde landen (10) moeten de lidstaten erop
toezien dat dergelijke dieren vergezeld gaan van een
veterinair certificaat voor slachtdieren van de betrokken
diersoort.

(6)

Met het oog op de coherentie van de communautaire
regelgeving moeten bepaalde definities die zijn vastgesteld in Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni
1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het
gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in
runderen en varkens (11), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1226/2002 van de Commissie (12), en in
Richtlijn 91/628/EEG van de Raad, worden toegepast in
het kader van de onderhavige beschikking.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en
producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG
van het Europees Parlement en de Raad (2), en met name op
artikel 10, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Beschikking 2001/327/EG van de Commissie van 24
april 2001 tot vaststelling van beperkende maatregelen
met betrekking tot verplaatsingen van dieren van voor
mond- en klauwzeer gevoelige soorten en houdende
intrekking van Beschikking 2001/263/EG (3), laatstelijk
gewijzigd bij Beschikking 2002/1004/EG (4), is van
toepassing tot en met 30 juni 2003.

(2)

De Commissie heeft een voorstel ingediend tot wijziging
van Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari
1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer in schapen en
geiten (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
806/2003 (6). Dat voorstel is door de Raad in juni 2003
goedgekeurd en de gewijzigde bepalingen zijn van
toepassing met ingang van 1 juli 2004.

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

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

224 van 18.8.1990, blz. 29.
315 van 19.11.2002, blz. 14.
115 van 25.4.2001, blz. 12.
349 van 24.12.2002, blz. 108.
46 van 19.2.1991, blz. 19.
122 van 16.5.2003, blz. 7.

(7) PB L 340 van 11.12.1991, blz. 17.
(8) PB L 174 van 2.7.1997, blz. 1.
(9) PB L 151 van 19.6.2003, blz. 21.
(10) PB L 208 van 19.8.1993, blz. 21.
(11) PB L 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64.
(12) PB L 179 van 9.7.2002, blz. 13.
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(7)

Voorzien moet worden in overgangsmaatregelen voor de
controle van verplaatsingen van schapen en geiten en
het gebruik van halteplaatsen, in afwachting dat de wijzigingen van Richtlijn 91/68/EEG van de Raad en Verordening (EG) nr. 1255/97 van de Raad worden toegepast
door de lidstaten.

(8)

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

AFDELING 1
ONDERWERP, WERKINGSSFEER EN DEFINITIES

Artikel 1
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d) „standstill”: een deel van de verblijfsduur waarin geen evenhoevige dieren op het bedrijf zijn binnengebracht onder
voorwaarden die minder stringent zijn dan de bij deze
beschikking vastgestelde voorwaarden.

AFDELING 2
INTENSIVERING VAN DE CONTROLES VAN DE VERPLAATSINGEN VAN SCHAPEN EN GEITEN

Artikel 3
Voorschriften voor de verzending van schapen en geiten
voor de fokkerij, de mesterij en de slacht
1. Schapen en geiten, bestemd voor de fokkerij, de mesterij
en de slacht, mogen niet naar een andere lidstaat worden
verzonden tenzij de dieren:

Onderwerp en werkingssfeer

a) de laatste 30 dagen, of sedert hun geboorte wanneer zij
jonger zijn dan 30 dagen, zonder onderbreking hebben
verbleven op het bedrijf van herkomst;

1.
Deze beschikking heeft ten doel overgangsmaatregelen
vast te stellen om de controle van verplaatsingen van dieren
van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten te intensiveren.

b) komen van een bedrijf waar in de laatste 21 dagen vóór de
datum van verzending geen schapen of geiten zijn binnengebracht;

2.
Deze beschikking geldt onverminderd de Richtlijnen 64/
432/EEG, 91/68/EEG en 91/628/EEG, Beschikking 93/444/EEG
en Verordening (EG) nr. 1255/97.
Artikel 2
Definities

c) zij komen van een bedrijf waar in de laatste 30 dagen vóór
de datum van verzending geen uit een derde land ingevoerde evenhoevige dieren zijn binnengebracht.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1, onder b) en c),
mogen de lidstaten de verzending naar een andere lidstaat
toestaan, indien de binnengebrachte dieren als bedoeld in de
bovengenoemde punten, volledig gescheiden zijn gehouden van
alle dieren op het bedrijf.

1.
In het kader van deze beschikking zijn de volgende definities van toepassing:
a) de definitie van erkend „verzamelcentrum” in artikel 2, lid 2,
onder o), van Richtlijn 64/432/EEG;
b) de definitie van erkende „handelaar” in artikel 2, lid 2, onder
q), van Richtlijn 64/432/EEG;

Artikel 4
Voorschriften voor de verzending van schapen en geiten
voor de fokkerij, de mesterij en de slacht

2.
Bovendien gelden voor de toepassing van deze beschikking de volgende definities:

1. Voor de fokkerij, de mesterij en de slacht bestemde
schapen en geiten moeten uiterlijk zes dagen nadat zij het
bedrijf van herkomst hebben verlaten, voor de laatste keer
worden gecertificeerd in het kader van het handelsverkeer met
als eindbestemming een plaats in een andere lidstaat, als
vermeld in het gezondheidscertificaat.

a) „verzamelcentrum”: elke plaats waar dieren van verschillende bedrijven worden samengebracht om voor verplaatsing binnen de lidstaat bestemde zendingen te vormen;

In geval van vervoer over zee mag de termijn van zes dagen
worden verlengd met de duur van de zeereis.

b) „bedrijf van herkomst”: het bedrijfsgebouw waar dieren
gedurende de in deze beschikking gedefinieerde verblijfsduur
hebben verbleven;

2. Nadat de in lid 1 bedoelde dieren het bedrijf van
herkomst hebben verlaten, moeten zij rechtstreeks worden
verzonden naar de eindbestemming in een andere lidstaat.

c) „verblijfsduur”: de in deze beschikking vastgestelde periode
waarin de dieren ononderbroken fysiek aanwezig zijn op
het bedrijf van herkomst (wanneer de dieren jonger zijn dan
de vastgestelde periode, begint de verblijfsduur bij hun
geboorte); de gegevens betreffende die aanwezigheid moeten
overeenkomstig de communautaire regelgeving op controleerbare wijze worden geregistreerd;

3. In afwijking van lid 2 mogen de in lid 1 bedoelde dieren,
nadat zij het bedrijf van herkomst hebben verlaten en vóórdat
zij op de eindbestemming in een andere lidstaat aankomen,
passeren via één erkend verzamelcentrum of, wanneer het gaat
om slachtdieren, via één bedrijf van een erkende handelaar,
gelegen in de lidstaat van herkomst.

c) de definitie van „halteplaats” in artikel 2, lid 2, onder c), van
Richtlijn 91/628/EEG.
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Om te worden erkend voor het handelsverkeer van schapen en
geiten, moet een erkend verzamelcentrum voldoen aan de eisen
van artikel 11 van Richtlijn 64/432/EEG, met uitzondering van
het bepaalde in lid 1, onder e), eerste zin.
4.
De in lid 1 bedoelde dieren mogen op geen enkel
moment, nadat zij het bedrijf van herkomst hebben verlaten en
vóórdat zij op de eindbestemming zijn aangekomen,

1.7.2003

iii) van het verzamelcentrum worden de dieren, vergezeld
van een officieel document, vervoerd naar het erkende
verzamelcentrum in de lidstaat van herkomst, als
bedoeld in artikel 4, lid 3, om te worden gecertificeerd
en rechtstreeks te worden verzonden naar een slachthuis
in de lidstaat van bestemming;

of
a) in contact komen met evenhoevige dieren die niet ten
minste dezelfde gezondheidsstatus hebben;
b) de gezondheidsstatus van evenhoevige dieren die niet
bestemd zijn voor het handelsverkeer, in het gedrang
brengen.
5.
Slachtschapen en -geiten moeten reschtstreeks worden
vervoerd naar een slachthuis in de lidstaat van bestemming,
waar zij zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 72 uur
na aankomst, worden geslacht.

Artikel 5
Afwijkingen
1.
In afwijking van artikel 3, lid 1, onder a), mogen slachtschapen en -geiten in het handelsverkeer worden gebracht na
een verblijfsduur van slechts 21 dagen.
2.
In afwijking van artikel 3, lid 1, onder b), en c), en onverminderd het bepaalde in lid 1, mogen slachtschapen en -geiten,
vóórdat de standstill is afgelopen, van het bedrijf van herkomst
rechtstreeks naar een slachthuis in een andere lidstaat worden
verzonden om daar onmiddellijk te worden geslacht, op voorwaarde dat zij niet passeren via een verzamelcentrum, een
halteplaats of een andere soortgelijke plaats waar zij met andere
dieren in contact kunnen komen.
3.
In afwijking van artikel 4, lid 2 en lid 3, en onverminderd
artikel 4, lid 1, mogen slachtschapen en -geiten, nadat zij het
bedrijf van herkomst hebben verlaten, via één extra verzamelcentrum passeren met inachtneming van de onder a) of b)
hierna genoemde voorwaarden:
a) vóórdat de dieren via het in artikel 4, lid 3, bedoelde
erkende verzamelcentrum passeren, passeren zij nog via een
extra verzamelcentrum in de lidstaat van oorsprong onder
de volgende voorwaarden:
i) nadat de dieren het bedrijf van herkomst hebben
verlaten, passeren zij via één enkel verzamelcentrum
onder officieel veterinair toezicht, waar op elk moment
uitsluitend dieren met ten minste dezelfde gezondheidsstatus worden toegelaten, en
ii) onverminderd de communautaire regelgeving inzake
identificatie van schapen en geiten, worden de dieren
ten laatste in dat verzamelcentrum individueel geïdentificeerd zodat op elk moment voor elk dier het bedrijf van
herkomst kan worden getraceerd, en

b) na verzending uit de lidstaat van herkomst mogen de dieren
via één extra verzamelcentrum passeren vóórdat zij naar het
slachthuis in de lidstaat van bestemming worden verzonden,
onder de volgende voorwaarden:
i) ofwel ligt het extra erkende verzamelcentrum in de
lidstaat van bestemming en worden de dieren van daaruit
onder verantwoordelijkheid van de officiële dierenarts
rechtstreeks overgebracht naar een slachthuis om daar te
worden geslacht binnen vijf dagen na aankomst in het
verzamelcentrum,
ii) ofwel ligt het extra erkende verzamelcentrum in een
lidstaat van doorvoer, en worden de dieren van daaruit
rechtstreeks overgebracht naar het in de lidstaat van
bestemming gelegen slachthuis dat is vermeld in het diergezondheidscertificaat.

4. De centrale bevoegde autoriteiten van twee aangrenzende
lidstaten mogen elkaar algemene of beperkte vergunningen
toekennen voor het binnenbrengen van slachtschapen en
slachtgeiten die niet aan de in de leden 1 tot en met 3 of in
artikel 3, lid 1, onder a) en b), vastgestelde voorwaarden
voldoen, voor zover de dieren worden vervoerd met inachtneming van ten minste de onderstaande voorwaarden:

a) de dieren zijn van oorsprong en van herkomst uit bedrijven
op het grondgebied van een lidstaat die is erkend als officieel vrij van schapen- en geitenbrucellose overeenkomstig
hoofdstuk 1, afdeling II, van bijlage A bij Richtlijn 91/68/
EEG en die geen gevallen van rabiës of miltvuur heeft
gemeld in de laatste 30 dagen vóór het laden,

b) de dieren zijn individueel geïdentificeerd zodat zij elk afzonderlijk kunnen worden getraceerd tot op het bedrijf van
herkomst wanneer zij met het oog op certificering worden
geïnspecteerd door de officiële dierenarts in het erkende
verzamelcentrum dat gelegen is in de lidstaat van herkomst,

c) de dieren worden, met inachtneming van het bepaalde in
hoofdstuk VII, punt 48.2, van de bijlage bij Richtlijn 91/
628/EEG, over de weg rechtstreeks vervoerd naar het slachthuis van bestemming om daar onmiddellijk te worden
geslacht, zonder dat zij op enig moment in contact komen
met andere evenhoevige dieren en zonder via een derde
lidstaat te passeren, en
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d) het nummer van de in de inleidende zin van dit lid bedoelde
vergunning wordt vermeld op het diergezondheidscertificaat
waarvan de dieren vergezeld gaan tot op de plaats van
bestemming.

Artikel 6
Certificeringsvoorschriften voor schapen en geiten voor
het intracommunautaire handelsverkeer
1.
Schapen en geiten voor het intracommunautaire handelsverkeer worden in de laatste 24 uur vóór het laden door een
officiële dierenarts gekeurd.
2.
De keuring van een zending dieren als bedoeld in lid 1,
met het oog op het afgeven van het gezondheidscertificaat,
inclusief aanvullende garanties, wordt verricht op het bedrijf
van herkomst, in een verzamelcentrum of in de bedrijfsgebouwen van een erkende handelaar.
3.
De dieren gaan vergezeld van een diergezondheidscertificaat volgens het desbetreffende in bijlage E bij Richtlijn 91/68/
EEG vastgestelde model, waarop bovendien de volgende
vermelding is aangebracht:
„Deze dieren voldoen aan het bepaalde in Beschikking
2003/483/EG van de Commissie”
4.
Voor slachtschapen en -geiten die via een erkend verzamelcentrum passeren overeenkomstig artikel 5, lid 3, onder b),
ii), ziet de officiële dierenarts die verantwoordelijk is voor het
erkende verzamelcentrum in de lidstaat van doorvoer, erop toe
dat de lidstaat van bestemming de nodige certificaten krijgt,
door een tweede gezondheidscertificaat af te geven volgens
model I in bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG, wordt ingevuld op
basis van de gegevens uit het (de) originele gezondheidscertifica(a)t(en) en dat aan een officieel gewaarmerkte kopie van het
(de) originele certifica(a)t(en) wordt gehecht. In dit geval
bedraagt de gecombineerde geldigheidsduur van de certificaten
ten hoogste 10 dagen.
5.
Het vervoer van de in lid 1 bedoelde dieren wordt door
de bevoegde veterinaire autoriteiten van de plaats van vertrek
vooraf gemeld bij de centrale bevoegde veterinaire autoriteiten
van de lidstaat van bestemming en van elke lidstaat van doorvoer. Deze melding wordt verstuurd uiterlijk op de dag van
vertrek van de zending.

L 162/75

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 mogen verplaatsingen via halteplaatsen toch worden toegestaan in het kader
van het intracommunautaire handelsverkeer van runderen en
varkens die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 64/432/
EEG, met inbegrip van eventuele aanvullende garanties, op
voorwaarde dat, wanneer het gaat om slachtdieren, het
voltooien van een verblijfsduur van ten minste 21 dagen op
één enkel bedrijf vóór de verzending vanuit dat bedrijf hetzij
rechtstreeks, hetzij via één enkel erkend verzamelcentrum,
blijkt uit de volgende aanvullende verklaring op het certificaat:
„Deze dieren voldoen aan het bepaalde in Beschikking
2003/483/EG van de Commissie”
3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan verplaatsing via
halteplaatsen worden toegestaan in het kader van het intracommunautaire handelsverkeer van schapen en geiten die voldoen
aan de aanvullende voorwaarden van artikel 3, of, wanneer het
gaat om slachtdieren, aan de aanvullende voorwaarden van
artikel 4, lid 3, en artikel 5, lid 1.
4. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2, mogen
runderen en varkens die vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat voor slachtdieren overeenkomstig artikel 2, lid
1, van Beschikking 93/444/EEG en Richtlijn 64/432/EEG, op
weg naar een derde land passeren via een halteplaats.
5. In afwijking van het bepaalde in lid 1, mogen dieren die
worden ingevoerd overeenkomstig de ter zake relevante
communautaire regelgeving, op weg naar de plaats van bestemming passeren via een halteplaats.

Artikel 8
Voorwaarden waaraan moet worden voldaan wanneer
dieren worden verplaatst via halteplaatsen
1. Wanneer dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige
soorten worden verplaatst via een halteplaats, moet aan de in
de leden 2, 3 en 4 vastgestelde voorwaarden worden voldaan
vóór het vertrek van de zending.

INTENSIVERING VAN DE CONTROLES VAN VERPLAATSINGEN VAN DIEREN VAN VOOR MOND- EN KLAUWZEER
GEVOELIGE SOORTEN VIA HALTEPLAATSEN

2. De afzender moet aantonen en schriftelijk verklaren aan
de certificerende veterinaire autoriteiten dat de nodige regelingen zijn getroffen om erop toe te zien dat de halteplaats in
de Gemeenschap op hetzelfde ogenblik uitsluitend dieren
toelaat van dezelfde soort en categorie en met dezelfde gecertificeerde gezondheidsstatus, inclusief eventuele aanvullende
garanties waarin in de communautaire regelgeving is voorzien
met betrekking tot de betrokken diersoort.

Artikel 7

3. Het reisschema moet worden aangevuld met de verklaring
van de afzender als bedoeld in lid 2.

AFDELING 3

Verplaatsing van dieren via halteplaatsen
1.
Dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten
die zijn gecertificeerd voor het intracommunautaire handelsverkeer, mogen niet worden verplaatst via halteplaatsen die zijn
erkend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1255/97.

4. De kennisgeving van de halteplaats die is aangegeven op
het reisschema waarvan de zending vergezeld gaat, moet in de
laatste 24 uur vóór het vertrek van de zending door de certificerende veterinaire autoriteiten worden verstuurd naar de
centrale veterinaire autoriteiten in de lidstaat van bestemming
en in elke lidstaat van doorvoer.

L 162/76

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

Artikel 9
Voorwaarden waaraan halteplaatsen moeten voldoen
1.
In afwijking van artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1255/97 mogen de lidstaten alle gebouwen van een erkend
verzamelcentrum als halteplaats erkennen voor zover die
gebouwen aan Verordening (EG) nr. 1255/97 en aan deze
beschikking voldoen zolang zij als halteplaats worden gebruikt.
2.
Alle dieren die op hetzelfde ogenblik in een halteplaats
aanwezig zijn, moeten dezelfde gezondheidsstatus hebben,
inclusief alle aanvullende garanties waarin in de ter zake
geldende communautaire regelgeving is voorzien, en moeten
behoren tot de categorie en soort dieren waarvoor de halteplaats is erkend.
3.
De exploitant van de halteplaats stelt de bevoegde autoriteit binnen één werkdag na het vertrek van een zending in het
bezit van de informatie als genoemd in punt C.7 van bijlage I
bij Verordening (EG) nr. 1255/97.
4.
Voordat dieren in een halteplaats worden toegelaten,
moet die halteplaats:
a) binnen 24 uur na het vertrek van de vorige op die plaats
aanwezige dieren zijn begonnen met het reinigen en
ontsmetten, en
b) zonder dieren zijn gebleven totdat de reiniging en ontsmetting tot tevredenheid van de officiële dierenarts is voltooid.

1.7.2003
AFDELING 4
SLOTBEPALINGEN

Artikel 10
Omzetting
De lidstaten brengen de maatregelen die zij met betrekking tot
het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze
beschikking en zij geven onmiddellijk de nodige bekendheid
aan die maatregelen. Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis.
Artikel 11
Inwerkingtreding en toepassing
Deze beschikking is van toepassing van 1 juli 2003 tot en met
30 juni 2004.
Artikel 12
Adressaten
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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L 162/77

(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

BESLUIT 2003/484/GBVB VAN DE RAAD
van 27 juni 2003
betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/280/GBVB ter ondersteuning
van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Oorlogstribunaal voor
het voormalige Joegoslavië (ICTY)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Gemeenschappelijk Standpunt 2003/280/GBVB van de
Raad van 16 april 2003 ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het ICTY (1), en met name
artikel 2 juncto artikel 23, lid 2, van het Verdrag betreffende de
Europese Unie,

BESLUIT:

Artikel 1
De lijst van personen in de bijlage bij Gemeenschappelijk
Standpunt 2003/280/GBVB wordt vervangen door de lijst in de
bijlage bij dit besluit.
Artikel 2

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De Raad heeft in Gemeenschappelijk Standpunt 2003/
280/GBVB maatregelen aangenomen om het binnenkomen in of de doorreis over het grondgebied van de
lidstaten te ontzeggen aan personen die betrokken zijn
bij activiteiten waardoor voortvluchtige personen
geholpen worden zich te blijven onttrekken aan berechting voor misdaden waarvoor het ICTY hen in staat van
beschuldiging heeft gesteld.
Ingevolge aanbevelingen van het Bureau van de hoge
vertegenwoordiger voor Bosnië en Herzegovina moeten
die maatregelen voor meer personen gelden,

(1) PB L 101 van 23.4.2003, blz. 22.

Dit besluit wordt van kracht op de datum waarop het wordt
vastgesteld.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 27 juni 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
G. PAPANDREOU
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BIJLAGE
Lijst van de in artikel 1 bedoelde personen
1. BJELICA, Milovan
Geboortedatum en -plaats: 19.10.1958, Rogatica, Bosnië en Herzegovina, SFRJ
Paspoort nr.: 0000148 afgegeven op 26.7.1998 in Srpsko Sarajevo
Nationale identiteitskaart nr.: 1910958130007
Bijnamen: Cicko
Adres:
2. ECIM Ljuban
Geboortedatum en -plaats: 6/1/1964, Sviljanac, Bosnië en Herzegovina, SFRJ
Paspoort nr.: 0144290 afgegeven op 21/11/1998 in Banja Luka. Geldig tot 21/11/2003.
Identiteitskaart nr.: 601964100083
Bijnamen:
Adres: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnië en Herzegovina
3. KARADZIC, Aleksandar
Geboortedatum en -plaats: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnië en Herzegovina, SFRJ
Paspoort nr.: 0036395. Geldigheidsduur verstreken op 12.10.1998
Bijnamen: Sasa
Adres:
4. KARADZIC, Ljilana (meisjesnaam: ZELEN)
Geboortedatum en -plaats: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnië en Herzegovina, SFRJ
Dochter van Vojo en Anka
Paspoort nr./identiteitskaart nr.:
Bijnamen:
Adres:
5. KOJIC, Radomir
Geboortedatum en -plaats: 23.11.1950, Bijela Voda, Kanton Sokolac, Bosnië en Herzegovina, SFRJ
Zoon van Milanko en Zlatana
Paspoort nr.: 3943074. Afgegeven op 27.9.2002 in Sarajevo
Bijnamen: Mineur
Adres:
6. KOVAC, Tomislav
Geboortedatum en -plaats: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, SFRJ
Zoon van Vaso
Identiteitskaart nr.: 412959171315
Bijnamen: Tomo
Adres: Bijela, Montenegro; en Pale, Bosnië en Herzegovina
7. KRASIC, Petar
Geboortedatum en -plaats:
Paspoort nr./identiteitskaart nr.:
Bijnamen:
Adres:
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8. KUJUNDZIC, Pedrag
Geboortedatum en -plaats: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnië en Herzegovina, SFRJ
Zoon van Vasilija
Identiteitskaart nr.: 30011961120044
Bijnamen:
Adres: Doboj, Bosnië en Herzegovina
9. LUKOVIC, Milorad Ulemek
Geboortedatum en -plaats: 15.5.1968, Belgrado, Servië, SFRJ
Paspoort nr./identiteitskaart nr.:
Bijnamen: Legija (vals identiteitsbewijs als IVANIC Zeljko)
Adres: voortvluchtig
10. MANDIC, Momcilo
Geboortedatum en -plaats: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnië en Herzegovina, SFRJ
Paspoort nr.: 0121391 afgegeven op 12.5.1999 in Srpsko Sarajevo, Bosnië en Herzegovina
Nationale identiteitskaart nr.: JMB 0105954171511
Bijnamen: Momo
Adres:
11. RATIC, Branko
Geboortedatum en -plaats: 26.11.1957, MIHALJEVCI SL POZEGA, Bosnië en Herzegovina, SFRJ
Paspoort nr.: 0442022 afgegeven op 17.9.1999 in Banja Luka. Geldig tot 17.09.2003
Identiteitskaar nr.: 2611957173132
Bijnamen:
Adres: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnië en Herzegovina
12. ROGULJIC, Slavko
Geboortedatum en -plaats: 15.5.1952, SPRSKA CRNJA HETIN, Servië, SFRJ
Paspoort nr.: geldig paspoort 3747158, afgegeven op 12.4.2002 in Banja Luka. Geldig tot 12.4.2007. Ongeldig
paspoort 0020222, afgegeven op 25.8.1988 in Banja Luka. Vervaldatum 25.8.2003
Identiteitskaart nr.: 1505952103022. 2 kinderen op de identiteitskaart
Bijnamen:
Adres: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnië en Herzegovina
13. VEINOVIC, Vasilje
Geboortedatum en -plaats:
Paspoort nr./identiteitskaart nr.:
Bijnamen: Filaret
Adres:
14. VRACAR, Milenko
Geboortedatum en -plaats: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnië en Herzegovina, SFRJ
Paspoort nr./identiteitskaart nr.: geldig paspoort 3965548, afgegeven op 29.8.2002 in Banja Luka. Geldig tot
29.8.2007. Ongeldige paspoorten 0280280, afgegeven op 4.12.1999 in Banja Luka (vervaldatum 4.12.2004) en
0062130, afgegeven op 16.9.1998 in Banja Luka (vervaldatum 16.9.2003).
Bijnamen:
Adres: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnië en Herzegovina
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