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VERORDENING (EG) Nr. 1199/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 2003
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1947/2002 (2), en met name op artikel 4,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand
waarvan de Commissie voor de producten en de
periodes die in de bijlage bij die verordening zijn
vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde
landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de
bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven
in de tabel in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 5 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 juli 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 299 van 1.11.2002, blz. 17.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 4 juli 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de
bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052
068
096
999

60,4
49,8
57,7
56,0

0707 00 05

052
999

103,8
103,8

0709 90 70

052
999

74,2
74,2

0805 50 10

382
388
524
528
999

55,9
57,0
80,7
62,2
64,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
524
528
720
804
999

79,1
93,8
75,7
61,5
46,9
63,9
63,7
105,1
73,7

0808 20 50

388
512
528
800
804
999

98,4
81,3
84,4
180,2
195,3
127,9

0809 10 00

052
064
999

192,2
168,6
180,4

0809 20 95

052
060
061
064
068
400
616
999

252,9
115,5
210,0
231,2
105,9
283,0
181,2
197,1

0809 40 05

052
624
999

113,6
193,6
153,6

(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. 1200/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 2003
tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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 van de
Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie
van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van
de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 359/2003 (4), en
met name op artikel 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 is
bepaald dat de Commissie de aankoop via openbare
inschrijving in een lidstaat opent, respectievelijk schorst,
zodra is geconstateerd dat de marktprijs daar gedurende
twee opeenvolgende weken beneden, respectievelijk op
of boven, 92 % van de interventieprijs ligt.

(2)

De meest recente lijst van lidstaten waar de interventie
wordt geschorst, is vastgesteld bij Verordening (EG) nr.
906/2003 van de Commissie (5). Deze lijst moet worden
aangepast om rekening te houden met de nieuwe marktprijzen die door het Verenigd Koninkrijk zijn meegedeeld op grond van artikel 8 van Verordening (EG) nr.
2771/1999. Duidelijkheidshalve moet de lijst worden
vervangen en Verordening (EG) nr. 906/2003 worden
ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1255/1999
bedoelde aankopen van boter bij inschrijving worden in België,
Denemarken, Griekenland, Nederland, Oostenrijk, Luxemburg,
Finland en het Verenigd Koninkrijk geschorst.
Artikel 2
Verordening (EG) nr. 906/2003 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 5 juli 2003.

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

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
122 van 16.5.2003, blz. 1.
333 van 24.12.1999, blz. 11.
53 van 28.2.2003, blz. 17.

(5) PB L 128 van 24.5.2003, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 1201/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 2003
betreffende het uitstellen van de uiterste datum voor het inzaaien van bepaalde akkerbouwgewassen in bepaalde gebieden van Finland en Zweden voor het verkoopseizoen 2003/2004
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Wegens het zeer slechte weer dit jaar kan in bepaalde
gebieden in Finland en Zweden de voor die gebieden
vastgestelde uiterste datum voor het inzaaien niet in acht
worden genomen.

(4)

De termijn voor de inzaaiing voor het verkoopseizoen
2003/2004 moet bijgevolg worden verlengd.

(5)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad van 17
mei 1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten
van bepaalde akkerbouwgewassen (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1038/2001 (2), en met name op artikel 9,
tweede alinea, derde streepje,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1251/1999
is bepaald dat de producenten, om in aanmerking te
komen voor areaalbetalingen, uiterlijk op 31 mei voorafgaand aan de betrokken oogst moeten hebben ingezaaid.
Rekening houdend met de klimatologische omstandigheden in Zweden en Finland is bij Verordening (EG) nr.
2316/1999 van de Commissie van 22 oktober 1999
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr
1035/2003 (4), de uiterste datum voor de inzaai vastgesteld op 15 juni in plaats van op 31 mei.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In de bijlage is voor de daarin vermelde gewassen en gebieden
de uiterste inzaaidatum voor het verkoopseizoen 2003/2004
vastgesteld.
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 16 juni 2003.

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

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

160 van 16.6.1999, blz. 1.
145 van 31.5.2001, blz. 16.
280 van 30.10.1999, blz. 43.
150 van 18.6.2003, blz. 24.
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BIJLAGE
Uiterste datum voor het inzaaien voor het verkoopseizoen 2003/2004
Gewassen

Lidstaat

Regio

Uiterste datum

Alle gewassen

Zweden

Västernorrland
Gävleborg

25 juni 2003

Alle gewassen

Finland

C1, C2, C2P, C3, C4

25 juni 2003
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VERORDENING (EG) Nr. 1202/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 2003
tot vaststelling van tijdelijke maatregelen in verband met de goedkeuring van autonome overgangsmaatregelen betreffende de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije en de Tsjechische Republiek
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Slowaakse Republiek (7) 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 (8) voorzien op autonome basis in de afschaffing,
per 1 juli 2003, van de restituties voor verwerkte landbouwproducten die niet onder bijlage I bij het Verdrag
vallen, wanneer deze worden uitgevoerd naar respectievelijk Estland, Slovenië, Letland, Litouwen, Slowakije en
de Tsjechische Republiek.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6
december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor
bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen
goederen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2580/2000 (2), en met name op artikel 8, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

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

(3)

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 (9) voorziet op autonome basis in de afschaffing, per 1 juli 2003, van de restituties op de in artikel 1
van die verordening genoemde goederen wanneer deze
worden uitgevoerd naar Hongarije.

(4)

In ruil voor de afschaffing van de uitvoerrestituties overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1039/2003, (EG)
nr. 999/2003, (EG) nr. 1087/2003, (EG) nr. 1088/2003,
(EG) nr. 1086/2003, (EG) nr. 1089/2003 en (EG) nr.
1090/2003 hebben de Estlandse, Hongaarse, Letlandse,
Litouwse, Sloveense, Slowaakse en Tsjechische autoriteiten zich ertoe verplicht op wederzijdse basis rechtenvrije invoer, of rechtenvrije invoer binnen contingenten,
voor bepaalde op hun respectieve grondgebied ingevoerde goederen toe te staan, mits deze goederen vergezeld gaan van een exemplaar van de aangifte ten uitvoer
waarop vermeld is dat ze niet voor de betaling van
uitvoerrestituties in aanmerking komen. Zonder deze
documenten is het volledige recht van toepassing.

(5)

Vanaf de inwerkingtreding van de verordeningen komen
bepaalde goederen waarvoor handelaars overeenkomstig
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 (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
740/2003 (11), restitutiecertificaten hebben aangevraagd,
bij uitvoer naar bovengenoemde landen niet meer voor
een restitutie in aanmerking.

De Gemeenschap heeft onlangs handelsovereenkomsten
voor verwerkte landbouwproducten gesloten met
Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije en de Tsjechische Republiek ter voorbereiding van
de toetreding van deze landen tot de Gemeenschap.
Deze overeenkomsten voorzien in concessies die de
afschaffing door de Gemeenschap van uitvoerrestituties
op bepaalde verwerkte landbouwproducten behelzen.
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 (3),
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 (4), 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 (5), 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 (6), 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
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

318 van 20.12.1993, blz. 18.
298 van 25.11.2000, blz. 5.
151 van 19.6.2003, blz. 1.
163 van 1.7.2003, blz. 1.
163 van 1.7.2003, blz. 19.
163 van 1.7.2003, blz. 38.

(7) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 56.
(8) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 73.
(9) PB L 146 van 13.6.2003, blz. 10.
(10) PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1.
(11) PB L 106 van 29.4.2003, blz. 12.
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Het moet worden toegestaan het bedrag van de restitutiecertificaten te verlagen en de zekerheid voor deze
restitutiecertificaten pro rata vrij te geven wanneer
handelaars ten genoegen van de bevoegde nationale
instantie kunnen aantonen dat de inwerkingtreding van
de verordeningen van invloed was op hun restitutieaanvragen. Bij haar beoordeling van verzoeken om verlaging
van het bedrag van het restitutiecertificaat en een
proportionele vrijgave van de zekerheid daarvoor moet
de bevoegde nationale instantie bij twijfel in het
bijzonder rekening houden met de documenten die
worden genoemd in artikel 1, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 4045/89 van de Raad van 21 december 1989
inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de
verrichtingen in het kader van de financieringsregeling
van de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw en houdende intrekking van Richtlijn 77/435/EEG (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2154/2002 (2), zonder dat
hierbij de toepassing van de andere bepalingen van deze
richtlijn in het gedrang komt.

Om administratieve redenen is het dienstig te bepalen
dat verzoeken om verlaging van het bedrag van het restitutiecertificaat en vrijgave van de zekerheid binnen een
korte periode moeten worden gedaan en dat de bedragen
waarvoor verlaging geaccepteerd is, tijdig ter kennis van
de Commissie moeten worden gebracht, zodat hiermee
rekening kan worden gehouden bij de vaststelling van
het bedrag waarvoor ingevolge Verordening (EG) nr.
1520/2000 restitutiecertificaten voor gebruik vanaf 1
augustus 2003 zullen worden uitgegeven.

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor horizontale vraagstukken inzake verwerkte
agrarische producten die niet onder bijlage I bij het
Verdrag vallen,

L 168/7

gaan van een naar behoren ingevuld exemplaar van de aangifte
ten uitvoer met in vak 44 de volgende vermelding:
„Uitvoerrestitutie: 0 EUR/Verordening (EG) nr. —/2003 (*).
(*) Nummer van de verordening voor het land van bestemming.”.

Artikel 2
1. Het bedrag van restitutiecertificaten die in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1520/2000 zijn afgegeven voor
de uitvoer van goederen waarvoor ingevolge de Verordeningen
(EG) nr. 1039/2003, (EG) nr. 999/2003, (EG) nr. 1087/2003,
(EG) nr. 1088/2003, (EG) nr. 1086/2003, (EG) nr. 1089/2003
en (EG) nr. 1090/2003 de uitvoerrestituties zijn afgeschaft, kan
op verzoek van de belanghebbende partij onder de in lid 2
genoemde voorwaarden worden verlaagd.
2. Om voor verlaging van het bedrag van het restitutiecertificaat in aanmerking te komen moet het in lid 1 bedoelde certificaat vóór de datum van inwerkingtreding van de in dat lid
genoemde verordeningen zijn aangevraagd en moet de geldigheidsduur na 30 juni 2003 aflopen.
3. Het bedrag van het certificaat wordt verlaagd met het
bedrag waarvoor de betrokkene ten genoegen van de bevoegde
nationale instantie kan aantonen dat hij als gevolg van de
inwerkingtreding van de in lid 1 genoemde verordeningen geen
uitvoerrestituties kon aanvragen.
Bij twijfel houden de bevoegde autoriteiten bij hun beoordeling
in het bijzonder rekening met de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 4045/89 bedoelde handelsdocumenten.
4. De zekerheid terzake wordt vrijgegeven naar rata van de
verlaging.

Artikel 3

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Goederen waarvoor de uitvoerrestituties ingevolge de Verordeningen (EG) nr. 1039/2003, (EG) nr. 999/2003, (EG) nr. 1087/
2003, (EG) nr. 1088/2003, (EG) nr. 1086/2003, (EG) nr. 1089/
2003 en (EG) nr. 1090/2003 zijn afgeschaft, worden vrij van
rechten, of vrij van rechten binnen een contingent, in Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije en de Tsjechische Republiek ingevoerd, indien deze goederen vergezeld
(1) PB L 388 van 30.12.1989, blz. 18.
(2) PB L 328 van 5.12.2002, blz. 4.

1. Om voor de in artikel 2 bedoelde regeling in aanmerking
te komen moet de bevoegde instantie de verzoeken uiterlijk op
9 juli 2003 in haar bezit hebben.
2. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 14 juli
2003 in kennis van de bedragen die overeenkomstig artikel 2,
lid 3, zijn verlaagd. Bij de vaststelling van het bedrag waarvoor
ingevolge artikel 8, lid 3, onder f), van Verordening (EG) nr.
1520/2000 restitutiecertificaten voor gebruik vanaf 1 augustus
2003 worden uitgegeven, wordt rekening gehouden met de
medegedeelde bedragen.

Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 juli 2003.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

5.7.2003
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L 168/9

VERORDENING (EG) Nr. 1203/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 2003
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1227/2000 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening
van de wijnmarkt, inzonderheid met betrekking tot het productiepotentieel
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
806/2003 (2), en met name op de artikelen 10 en 15 en artikel
80, onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In verband met een specifiek praktisch probleem dient
de bij artikel 2, lid 3, eerste alinea van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 gestelde termijn voor afwijking van het
bepaalde in lid 2 van voornoemd artikel te worden
verlengd. De toepassing van de verschillende bepalingen
betreffende het verlenen van de afwijking brengt voor de
administratie zware en complexe verplichtingen mee,
met name op het gebied van controles en sancties. Om
een goed verloop van een en ander mogelijk te maken,
moet de bovenbedoelde termijn worden verlengd tot 31
juli 2004.

(2)

Om het betalen van steunbedragen door de lidstaten tot
het einde van een begrotingsjaar mogelijk te maken,
moeten de regels voor de boeking van uitgaven die zijn
betaald in de periode van 1 juli tot en met 15 oktober
nader worden bepaald.

(3)

Tevens dient te worden gepreciseerd dat de verlagingen
die op de financiering van de uitgaven worden toegepast
wanneer de lidstaten een kleinere oppervlakte declareren
dan die welke aangegeven is in de toewijzing voor een
bepaald begrotingsjaar, in het lopende begrotingsjaar
niet kunnen worden gebruikt in het kader van het financieel herverdelingsmechanisme.

(4)

Verordening (EG) nr. 1227/2000 van de Commissie (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 571/
2003 (4), moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1227/2000 wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 2 wordt lid 1 bis vervangen door:
„1 bis In plaats van de in artikel 2, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 vastgestelde datum „31 juli 2002” geldt
de datum 31 juli 2004.”.
2. Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 1 wordt vervangen door:
„1.
Voor elke lidstaat worden de voor een begrotingsjaar gedeclareerde werkelijke uitgaven slechts gefinancierd tot de overeenkomstig artikel 16, lid 1, onder a) en
b), meegedeelde bedragen, voorzover deze in totaal de
financiële toewijzing aan de lidstaat zoals bedoeld in
artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1493/1999,
niet overschrijden.”;
b) aan lid 4 wordt de volgende vierde alinea toegevoegd:
„De bedragen die krachtens het bepaalde in dit lid niet
worden gefinancierd, zijn niet beschikbaar voor de
toepassing van het bepaalde in lid 3.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

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

Lid van de Commissie

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

(3) PB L 143 van 16.6.2000, blz. 1.
(4) PB L 82 van 29.3.2003, blz. 19.
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5.7.2003

VERORDENING (EG) Nr. 1204/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 2003
tot wijziging van een of meer elementen van de productdossiers van drie benamingen die zijn
opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 (Roncal, Noix de Grenoble en Caciocavallo Silano)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14
juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en
levensmiddelen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
806/2003 (2) van de Raad, en met name op artikel 9,

(4)

Na onderzoek van deze drie wijzigingsverzoeken is
geconcludeerd dat het gaat om niet geringe wijzigingen.

(5)

Overeenkomstig de procedure van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 is, aangezien het niet geringe
wijzigingen betreft, de procedure van artikel 6 mutatis
mutandis van toepassing.

(6)

Er is besloten dat het in dit geval gaat om wijzigingen
die voldoen aan Verordening (EEG) nr. 2081/92. De
Commissie heeft na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie (5) van de belangrijkste
elementen van de verzoeken tot wijziging van de
productdossiers geen enkel bezwaar in de zin van artikel
7 van voornoemde verordening ontvangen.

(7)

Deze wijzigingen moeten derhalve worden geregistreerd
en worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2081/92 hebben de Spaanse autoriteiten verzocht om
een wijziging van de beschrijving en de wijze waarop
het product wordt verkregen voor de benaming
„Roncal”, die is geregistreerd als beschermde oorsprongsbenaming bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de
Commissie van 12 juni 1996 betreffende de registratie
van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17
van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 828/2003 (4).
Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2081/92 heeft Frankrijk verzocht om een wijziging van
de beschrijving, de wijze waarop het product wordt
verkregen, de etikettering en de nationale eisen voor de
benaming „Noix de Grenoble”, die is geregistreerd als
beschermde oorsprongsbenaming bij Verordening (EG)
nr. 1107/96.
Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2081/92 heeft Italië verzocht om een wijziging van de
beschrijving, het geografisch gebied, de wijze waarop het
product wordt verkregen, de etikettering en de nationale
eisen voor de benaming „Caciocavallo Silano”, die is
geregistreerd als beschermde oorsprongsbenaming bij
Verordening (EG) nr. 1107/96.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De wijzigingen in de bijlage bij deze verordening worden geregistreerd en bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in
artikel 6, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2081/92.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

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

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

208 van 24.7.1992, blz. 1.
122 van 16.5.2003, blz. 1.
148 van 21.6.1996, blz. 1.
120 van 15.5.2003, blz. 3.

(5) PB C 210 van 4.9.2002, blz. 10 (Roncal).
PB C 206 van 30.8.2002, blz. 2 (Noix de Grenoble).
PB C 203 van 27.8.2002, blz. 2 (Caciocavallo Silano).
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BIJLAGE
SPANJE
Roncal
— B esch ri j v i ng :
In plaats van:
„Kaas van geperste wrongel uit schapenmelk van de rassen „Rasa” en „Lacha”, zonder colostrum en medicamenteuze producten die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de verwerking, rijping en conservering van de
kaas.”,
te lezen:
„Kaas van geperste wrongel uit schapenmelk van de rassen „Rasa” en „Lacha” en van de kruising F1 Lacha X
Milchschaf, zonder colostrum en medicamenteuze producten die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de
verwerking, rijping en conservering van de kaas.”.
In plaats van:
„… dat het vetgehalte van het eindproduct groter is dan 50 % berekend op de droge stof.”,
te lezen:
„… dat het vetgehalte van het eindproduct groter is dan 45 % berekend op de droge stof.”.
In plaats van:
„De fysisch-chemische kenmerken van de kaas zijn:

te lezen:
„De fysisch-chemische kenmerken van de kaas zijn:

— Wi j ze w a a r op he t pr odu c t w or dt v e rkr e g e n:
In plaats van:
„Voor het stremmen van de melk wordt natuurlijk stremsel toegevoegd, en wel de hoeveelheid stremsel die nodig
is om de melk minimaal binnen een uur te laten stremmen.”,
te lezen:
„Voor het stremmen van de melk wordt natuurlijk stremsel toegevoegd, en wel de hoeveelheid stremsel die nodig
is om de melk maximaal binnen een uur te laten stremmen.”.
In plaats van:
„De temperatuur van de wrongel schommelt tussen 32 en 37 °C. Deze temperatuur blijft behouden tijdens het
strem-, snij- en uitlekproces.”,
te lezen:
„De temperatuur van de wrongel schommelt tussen 30 en 37 °C. Deze temperatuur blijft behouden tijdens het
strem-, snij- en uitlekproces.”.

FRANKRIJK
Noix de Grenoble
— B esch ri j v i ng :
Wijziging van de minimumdiameter van de noten, die van 27 op 28 mm wordt gebracht (in overeenstemming met
de internationale UN/ECE-norm).
— Wi j ze w a a r op he t pr odu c t w or dt v e rkr e g e n:
Introductie van een regel volgens welke de bomen eens in de drie jaar moeten worden gesnoeid.
Wijziging van de wijze van irrigeren.
Wijziging van de datum waarop met de oogst wordt begonnen; deze wordt voortaan bij prefectoraal decreet vastgesteld, en begint niet meer telkens op 20 september.
Introductie van een minimumoppervlakte voor iedere boom en een minimumafstand tussen de bomen.
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— E tike tte ri ng :
Introductie van nadere etiketteringsvoorschriften: het verplicht afdrukken van de benaming, van de vermelding „verse
walnoten” of „gedroogde walnoten” in letters die niet groter zijn dan die van de benaming, van de vermelding „appellation d'origine contrôlée” of „A.O.C.”, van het logo van de groepering, allemaal op eenzelfde zijde van de verpakking, in onuitwisbare, perfect leesbare en zichtbare lettertekens.
— Na ti ona le ei s:
De uitdrukking „Décret-loi du 17 juin 1938” wordt vervangen door „Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée
„Noix de Grenoble””.
ITALIË
Caciocavallo Silano
— B esch ri j v i ng :
Met name wordt gespecificeerd dat de voor de productie van de „Caciocavallo Silano” bestemde koemelk rauw moet
zijn of gedurende 30 seconden tot 58 °C mag worden verhit, en dat de koeien in de twee aan de bereiding voorafgaande dagen niet meer dan vier opeenvolgende keren mogen zijn gemolken.
— Ge ografisch ge bi e d:
De toevoeging van de provincies Crotone en Vibo Valentia is het gevolg van de nieuwe indeling in provincies. Het
gebied waarop de BOB betrekking heeft, dat in deze provincies gelegen is, was reeds opgenomen in het productdossier voor de provincie Catanzaro. Er zijn enkele gemeenten (die deel uitmaken van of grenzen aan de in het geografisch gebied aangegeven provincies) toegevoegd met een duidelijke traditie op het gebied van de bereiding van „Caciocavallo Silano”.
— Wi j ze w a a r op he t pr odu c t w or dt v e rkr e g e n:
Het gebruik van natuurlijke melkwei die bereid is in dezelfde verwerkingsstructuur als die voor de melk wordt toegestaan; op die manier blijven de organoleptische kenmerken van het product bewaard. De minimumperiode voor de
rijping wordt op 30 dagen gebracht, om hoge kwaliteitsnormen voor de kaas te kunnen handhaven. Voorts mag de
kaas aan de buitenkant met transparante stoffen (vrij van kleurstoffen) worden behandeld, voorzover de kleur van de
korst behouden blijft.
Deze behandeling is geenszins van invloed op het typische karakter en de kwaliteit van de kaas, doch verhoogt de
houdbaarheid van het product aanzienlijk en voorkomt abnormale processen veroorzaakt door kiem- en/of schimmelvorming op de korst.
— E tike tte ri ng :
Met het oog op een optimale traceerbaarheid van de BOB op de markt moet de kaas worden gebrandmerkt met een
identificatienummer dat door het „Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano” wordt toegekend aan elke
producent die onder het controlesysteem valt. Voorts wordt de kleur van het merk aangegeven, evenals de plaats
waar het wordt aangebracht, om het logo van de benaming zichtbaarder en herkenbaarder te maken.
— Na ti ona le ei s:
De verwijzingen naar de nationale voorschriften die vóór de goedkeuring van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van
toepassing waren, worden geschrapt.
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L 168/13

VERORDENING (EG) Nr. 1205/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 2003
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 753/2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de
aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

van de overgangsmaatregel tot 1 februari 2004, om de
marktdeelnemers de mogelijkheid te bieden hun
etiketten en voorverpakkingen die voldoen aan de bepalingen van de vroegere voorschriften verder te
gebruiken.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
806/2003 (2), en met name op artikel 80, onder b),

(4)

Verordening (EG) nr. 753/2002 moet bijgevolg worden
gewijzigd.

Overwegende hetgeen volgt:

(5)

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

(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 753/2002 van de Commissie (3),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2086/2002 (4), is de
datum waarop de verordening van toepassing wordt,
vastgesteld op 1 augustus 2003, om de marktdeelnemers
uit de wijnbouwsector en de betrokken nationale administraties voldoende tijd te geven om zich aan de
nieuwe, bij de genoemde verordening vastgestelde etiketteringsvoorschriften aan te passen.
Verordening (EG) nr. 753/2002 voorziet in een overgangsperiode tot uiterlijk 1 augustus 2003 waarin
marktdeelnemers de etiketten en voorverpakkingen
waarop aanduidingen zijn gedrukt die op het ogenblik
dat zij in het verkeer werden gebracht aan de geldende
bepalingen voldeden, maar die niet langer aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 753/2002 voldoen,
verder mogen gebruiken.
Na gedachtewisselingen tussen de betrokken nationale
autoriteiten en tussen deze autoriteiten en het bedrijfsleven is het nodig gebleken te voorzien in een verlenging

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 753/2002 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 47, lid 1, tweede alinea, wordt vervangen door:
„Etiketten en voorverpakkingen met aanduidingen die
voldoen aan de bepalingen die gelden tot de datum waarop
deze verordening van toepassing wordt, mogen worden
gebruikt tot 1 februari 2004.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van
haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

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

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

179 van 14.7.1999, blz. 1.
122 van 16.5.2003, blz. 1.
118 van 4.5.2002, blz. 1.
321 van 26.11.2002, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 1206/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 2003
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 883/2001 van de Commissie
van 24 april 2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad met betrekking tot het handelsverkeer van producten van de wijnbouwsector met derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1175/2003 (2), en met name op artikel 7 en artikel 9,
lid 3,

883/2001 bedoelde bestemmingszone 3 „Oost-Europa”
voor de periode tot en met 31 augustus 2003 nog
beschikbare hoeveelheden te worden overschreden
indien de afgifte van uitvoercertificaten met vaststelling
vooraf van de restitutie niet wordt beperkt. Derhalve
moeten de afgifte van certificaten voor de ingediende
aanvragen en de indiening van aanvragen voor deze
zone worden geschorst tot en met 16 september 2003,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 63, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1493/1999
van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2585/2001 (4), is
bepaald dat de uitvoerrestituties voor producten van de
wijnsector worden toegekend voor maximaal de hoeveelheden en bedragen die bepaald zijn in de in het kader
van de multilaterale handelsbesprekingen van de
Uruguayronde gesloten Overeenkomst inzake de landbouw.

(2)

In artikel 9 van Verordening (EG) nr. 883/2001 is
bepaald onder welke voorwaarden de Commissie bijzondere maatregelen kan vaststellen om te voorkomen dat
de in het kader van die overeenkomst toegestane
hoeveelheden of uitgaven worden overschreden.

(3)

Volgens de gegevens betreffende de uitvoercertificaten
waarover de Commissie op 2 juli 2003 beschikt, dreigen
de voor de in artikel 9, lid 5, van Verordening (EG) nr.

Artikel 1
1. De uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie in de wijnsector waarvoor aanvragen op grond van Verordening (EG) nr. 883/2001 zijn ingediend vanaf 25 juni tot en
met 1 juli 2003, worden afgegeven voor 100,00 % van de
aangevraagde hoeveelheden voor bestemmingszone 3 „OostEuropa”.
2. Voor de in lid 1 bedoelde producten van de wijnsector
wordt tot en met 16 september 2003 de afgifte van uitvoercertificaten waarvoor aanvragen op 2 juli 2003 of later zijn ingediend, geschorst voor bestemmingszone 3 „Oost-Europa” en
wordt met ingang van 5 juli 2003 ook de indiening van
uitvoercertificaataanvragen geschorst.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 5 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 juli 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L
PB L
PB L
PB L

128 van 10.5.2001, blz. 1.
164 van 2.7.2003, blz. 8.
179 van 14.7.1999, blz. 1.
345 van 29.12.2001, blz. 10.
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VERORDENING (EG) Nr. 1207/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 2003
inzake de afgifte van invoercertificaten voor bepaalde conserven van paddestoelen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2125/95 van de Commissie van
6 september 1995 betreffende de opening en de wijze van
beheer van tariefcontingenten voor conserven van
paddestoelen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1142/2003 (2), en met name op de artikelen 1 en 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 6, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2125/95 is
bepaald dat, als grotere hoeveelheden worden aangevraagd dan beschikbaar zijn, de Commissie een uniform
verminderingspercentage vaststelt en voor verdere
aanvragen de afgifte van certificaten schorst.
Aangezien de hoeveelheden producten van oorsprong
uit China, waarvoor op 1 en 2 juli 2003 overeenkomstig
artikel 4, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 2125/
95 certificaten zijn aangevraagd, de beschikbare hoeveelheden overtreffen, dient te worden bepaald in hoeverre
de certificaten kunnen worden afgegeven en kan de
afgifte van certificaten voor alle verdere aanvragen
worden geschorst,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Invoercertificaten die op 1 en 2 juli 2003 op grond van artikel
4, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 2125/95 voor
producten van oorsprong uit China zijn aangevraagd en waarvoor de aanvragen op 3 juli 2003 bij de Commissie zijn ingediend, worden, met daarop de vermelding zoals bedoeld in
artikel 11, lid 1, van genoemde verordening, afgegeven voor
40,06 % van de gevraagde hoeveelheid.
Artikel 2
De afgifte van op grond van Verordening (EG) nr. 2125/95
aangevraagde invoercertificaten wordt geschorst voor
aanvragen die zijn ingediend tussen 3 juli en 31 december
2003.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 5 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 juli 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 212 van 7.9.1995, blz. 16.
(2) PB L 160 van 28.6.2003, blz. 39.
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VERORDENING (EG) Nr. 1208/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 2003
tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader
van de in Verordening (EG) nr. 1033/2003 bedoelde eerste openbare inschrijving, en tot afwijking
van die verordening
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

waarvoor tot en met 23 juni 2003 offertes konden
worden ingediend overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder
a), van Verordening (EG) nr. 1033/2003, worden
verlengd.

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. 806/2003 van de Commissie (2), en met
name op artikel 28, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Er worden inschrijvingen gehouden voor bepaalde
hoeveelheden vlees, zoals vastgesteld bij Verordening
(EG) nr. 1033/2003 van de Commissie van 17 juni
2003 betreffende de verkoop, bij periodieke, openbare
inschrijving, van rundvlees uit de voorraden van
bepaalde interventiebureaus (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 minimumverkoopprijzen van het vlees dat bij openbare inschrijving wordt verkocht, worden vastgesteld met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen.
In verband met de bijzondere omstandigheden die eigen
zijn aan het zomerseizoen, moet de in artikel 4, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1033/2003 vastgestelde
termijn van twee maanden voor de overname van het
vlees dat wordt verkocht in het kader van de inschrijving

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De minimumverkoopprijzen van rundvlees voor de eerste
openbare inschrijving voorzien in Verordening (EG) nr. 1033/
2003, waarvoor tot uiterlijk 23 juni 2003 aanbiedingen
konden worden ingediend, zijn vastgesteld in de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2
In afwijking van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1033/2003 bedraagt de termijn voor de overname van het
vlees dat wordt verkocht in het kader van de openbare inschrijving waarvoor tot en met de in artikel 2, lid 1, onder a), van
die verordening vastgestelde datum offerets zijn ingediend, drie
maanden, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving zoals
bedoeld in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 2173/79.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 5 juli 2003.

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

122 van 16.5.2003, blz. 1.
315 van 1.12.2001, blz. 29.
150 van 18.6.2003, blz. 15.
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

a) 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
DANMARK

— Forfjerdinger

701

DEUTSCHLAND

— Hinterviertel

1 457

— Vorderviertel

702

ESPAÑA

— Cuartos traseros
— Cuartos delanteros

FRANCE

1 350
701

— Quartiers arrière

1 390

— Quartiers avant

—

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
DEUTSCHLAND

— Hinterhesse (INT 11)

—

— Oberschale (INT 13)

—

— Unterschale (INT 14)

—

— Hüfte (INT 16)

—

— Roastbeef (INT 17)

—

— Hochrippe (INT 19)

3 600

— Schulter (INT 22)

—

— Brust (INT 23)

—

— Vorderviertel (INT 24)
ESPAÑA

1 300

— Lomo de intervención (INT 17)

—

— Morcillo de intervención (INT 21)

—
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FRANCE

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

— Jarret arrière d'intervention (INT 11)

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

—

— Tranche grasse d'intervention (INT 12)

2 136

— Tranche d'intervention (INT 13)

2 851

— Semelle d'intervention (INT 14)
— Filet d'intervention (INT 15)

2 310
12 155

— Rumsteak d'intervention (INT 16)

2 350

— Faux-filet d'intervention (INT 17)

—

— Flanchet d'intervention (INT 18)

875

— Entrecôte d'intervention (INT 19)

3 001

— Épaule d'intervention (INT 22)

1 371

— Poitrine d'intervention (INT 23)
— Avant d'intervention (INT 24)
ITALIA

5.7.2003

885
1 371

— Girello d'intervento (INT 14)

—

— Scamone (INT 16)

—

— Roastbeef d'intervento (INT 17)

—
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 30 juni 2003
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, betreffende de
passende bescherming van persoonsgegevens in Argentinië
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/490/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens (1), inzonderheid op artikel 25, lid 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG moeten de lidstaten bepalen dat persoonsgegevens slechts naar
een derde land mogen worden doorgegeven indien dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en de wetgeving van de lidstaat die is vastgesteld ter uitvoering van de andere bepalingen van
deze richtlijn al vóór de doorgifte wordt nageleefd.

(2)

De Commissie kan vaststellen dat een derde land waarborgen voor een passend beschermingsniveau
biedt. In dat geval kunnen persoonsgegevens zonder aanvullende garanties door de lidstaten worden
doorgegeven.

(3)

Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG dient het gegevensbeschermingsniveau te worden beoordeeld
met inachtneming van alle omstandigheden waarin een gegevensdoorgifte of een categorie gegevensdoorgiften plaatsvindt en wordt in het bijzonder rekening gehouden met een aantal elementen die
van belang zijn voor de doorgifte en in artikel 25, lid 2, zijn opgenomen. De bij artikel 29 van
Richtlijn 95/46/EG ingestelde Groep betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens heeft richtsnoeren voor een dergelijke beoordeling vastgesteld (2).

(4)

Gezien de verschillende benaderingen van gegevensbescherming in derde landen moet de beoordeling van de gepastheid worden uitgevoerd en moeten besluiten op grond van artikel 25, lid 6, van
Richtlijn 95/46/EG worden genomen en ten uitvoer gelegd op een wijze die geen willekeurige of
onverantwoorde discriminatie tegen of tussen derde landen waar gelijksoortige voorwaarden gelden,
noch een verkapte handelsbelemmering vormt, rekening gehouden met de huidige internationale
verbintenissen van de Gemeenschap.

(1) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
(2) Advies 12/98, goedgekeurd door de Groep op 24 juli 1998: Doorgiften van persoonsgegevens naar derde landen;
toepassing van de artikelen 25 en 26 van de gegevensbeschermingsrichtlijn van de EU (DG MARKT D/5025/98),
beschikbaar op EUROPA, de website van de Europese Commissie:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wpdocs_98.htm
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(5)

Wat Argentinië betreft zijn de wettelijke normen betreffende de bescherming van persoonsgegevens
opgenomen in algemene en sectorspecifieke regels. Beide hebben bindende rechtskracht.

(6)

De algemene regels zijn vastgelegd in de grondwet, wet nr. 25.326 betreffende bescherming van
persoonsgegevens en de bij besluit 1558/2001 goedgekeurde verordening (hierna „Argentijnse
wetgeving” genoemd).

(7)

De Argentijnse grondwet voorziet in een speciaal beroep ter bescherming van persoonsgegevens,
bekend als „habeas data”. Dit is een variant van de in de grondwet verankerde procedure ter bescherming van grondwettelijke rechten, waardoor de bescherming van persoonsgegevens een grondrecht
wordt. Volgens artikel 43.3 van de grondwet heeft iedere persoon op grond van de habeas data-actie
het recht de inhoud en het doel te kennen van alle op hem betrekking hebbende persoonsgegevens
die in openbare archieven of gegevensbanken zijn opgeslagen, of in voor informatieverstrekking
gebruikte particuliere archieven of gegevensbanken. Volgens dat artikel kan, indien de informatie
wordt vervalst of voor discriminerende doeleinden wordt misbruikt, iedere persoon vragen dat de
gegevens die in de bovenvermelde bestanden zijn opgeslagen, worden gewist, gecorrigeerd, bijgewerkt of vertrouwelijk worden behandeld. Dit artikel laat de geheimhouding van journalistieke informatiebronnen onverlet. De Argentijnse rechtspraak heeft de habeas data-actie erkend als een direct
toepasbaar grondrecht.

(8)

Wet nr. 25.326 betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 4 oktober 2000 (hierna
„wet” genoemd) ontwikkelt en verruimt de bepalingen uit de grondwet. De wet bevat bepalingen
betreffende de algemene beginselen inzake gegevensbescherming, de rechten van de betrokkenen, de
verplichtingen van de voor de gegevens verantwoordelijke personen en de gebruikers ervan, de
toezichthoudende autoriteit of controlerende instantie, sancties en regels inzake het habeas databeroep.

(9)

Bij de bij besluit nr. 1558/2001 van 3 december 2001 goedgekeurde verordening (hierna „verordening” genoemd) worden de uitvoeringsbepalingen van de wet vastgelegd, worden de bepalingen van
de wet aangevuld en worden delen van de wet die voor verschillende interpretaties vatbaar zijn
verduidelijkt.

(10)

De Argentijnse wetgeving voorziet in de bescherming van persoonsgegevens die zijn opgeslagen in
openbare gegevensbestanden, registers, gegevensbanken of andere technische voorzieningen; en in
de bescherming van persoonsgegevens die zijn opgeslagen in particuliere gegevensbestanden, registers, gegevensbanken of andere technische voorzieningen die voor informatieverstrekking worden
gebruikt. Hieronder vallen die welke uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn bedoeld en die welke
bestemd zijn om persoonsgegevens over te dragen of door te geven, ongeacht of de verspreiding
van de geproduceerde gegevens of informatie onder bezwarende titel of om niet geschiedt.

(11)

Sommige bepalingen van de wet zijn in het gehele land eenvormig van toepassing. Hieronder
begrepen zijn de algemene bepalingen en de bepalingen betreffende algemene gegevensbeschermingsbeginselen, rechten van de betrokkenen, verplichtingen van de gebruikers van gegevenbestanden, registers en gegevensbanken en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn, strafrechtelijke
sancties en het bestaan en de belangrijkste aspecten van het habeas data-beroep, zoals in de
grondwet vastgelegd.

(12)

Andere bepalingen van de wet zijn van toepassing op registers, gegevensbestanden, databanken of
gegevensbanken die met elkaar zijn verbonden op interjurisdictioneel (dat is interprovinciaal), nationaal of internationaal niveau en die onder de federale rechtspraak vallen. Zij hebben betrekking op
de controle door de toezichthoudende autoriteit, sancties opgelegd door de toezichthoudende autoriteit en de regels inzake het habeas data-beroep. Andere registers, gegevensbestanden, databases of
gegevensbanken vallen onder de provinciale rechtspraak. De provincies mogen voor deze gevallen
zelf wettelijke bepalingen vaststellen.

(13)

Gegevensbeschermingsbepalingen zijn ook opgenomen in een aantal wetten die van toepassing zijn
voor verschillende sectoren, zoals voor kredietkaarttransacties, de statistiek, de banksector of het
gezondheidswezen.
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(14)

De Argentijnse wetgeving bevat alle basisbeginselen die noodzakelijk zijn voor een passend beschermingsniveau voor natuurlijke personen ook al is in uitzonderingen en beperkingen voorzien voor
de bescherming van belangrijke openbare belangen. De toepassing van deze normen wordt gegarandeerd dankzij een eenvoudig en snel rechtsmiddel dat speciaal voor de bescherming van persoonsgegevens is ingevoerd, bekend als habeas data, samen met algemene rechtsinstrumenten. De wet voorziet in de oprichting van een toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit die alle noodzakelijke maatregelen kan treffen die ervoor moeten zorgen dat aan de doelstellingen en bepalingen van
de wet wordt voldaan en die over bevoegdheden beschikt om onderzoek te verrichten en in te
grijpen. Overeenkomstig de verordening is als toezichthoudende autoriteit het Nationale directoraat
voor de persoonsgegevensbescherming opgericht. De Argentijnse wetgeving voorziet ook in doeltreffende afschrikkende sancties, zowel administratieve als strafrechtelijke. Voorts zijn de bepalingen
van de Argentijnse wetgeving inzake burgerlijke aansprakelijkheid (zowel contractuele als extracontractuele) van toepassing in het geval van een onrechtmatige verwerking die de betrokken
personen schade heeft toegebracht.

(15)

De Argentijnse regering heeft verklaringen en verzekeringen gegeven over de manier waarop de
Argentijnse wetgeving moet worden geïnterpreteerd en heeft de verzekering gegeven dat de Argentijnse normen inzake gegevensbescherming overeenkomstig deze interpretatie worden uitgevoerd.
De onderhavige beschikking is op deze verklaringen en verzekeringen gebaseerd en is derhalve
daarvan afhankelijk. Met name is deze beschikking gebaseerd op de verklaringen en de verzekeringen van de Argentijnse autoriteiten omtrent de manier waarop de Argentijnse wetgeving moet
worden uitgelegd met betrekking tot de vraag welke situaties onder het toepassingsgebied van de
Argentijnse wetgeving betreffende gegevensbescherming vallen.

(16)

Derhalve moet Argentinië worden geacht een passend beschermingsniveau te bieden voor de in
Richtlijn 95/46/EG bedoelde persoonsgegevens.

(17)

Ter wille van de doorzichtigheid en teneinde te garanderen dat de bevoegde autoriteiten in de
lidstaten de personen wier persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen beschermen, moet worden
aangegeven in welke buitengewone omstandigheden het gerechtvaardigd is specifieke gegevensstromen op te schorten, ook al is een passend beschermingsniveau vastgesteld.

(18)

De bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG opgerichte Groep betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens heeft over het niveau van de
persoonsgegevensbescherming in Argentinië advies uitgebracht waarmee bij de voorbereiding van
deze beschikking rekening is gehouden (1).

(19)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij
artikel 31, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Voor de toepassing van artikel 25, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG wordt Argentinië geacht een passend
beschermingsniveau voor vanuit de Gemeenschap doorgegeven persoonsgegevens te bieden.

Artikel 2
Deze beschikking heeft alleen betrekking op de gepastheid van de bescherming die in Argentinië wordt
geboden, teneinde aan de vereisten van artikel 25, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG te voldoen en laat andere
voorwaarden of beperkingen ter uitvoering van andere bepalingen van die richtlijn die op de verwerking
van persoonsgegevens in de lidstaten betrekking hebben, onverlet.
(1) Advies 4/2002 over het niveau van de persoonsgegevensbescherming in Argentinië — WP 63 van 3.10.2002
beschikbaar op http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm
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Artikel 3
1.
Onverminderd hun bevoegdheden maatregelen te nemen teneinde te zorgen voor de naleving van
nationale bepalingen die overeenkomstig andere bepalingen dan artikel 25 van Richtlijn 95/46/EG zijn
vastgesteld, kunnen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten van hun bestaande bevoegdheden gebruik
maken om gegevensstromen naar een ontvanger in Argentinië op te schorten, teneinde personen ten
aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens te beschermen in de gevallen waarin:
a) een bevoegde Argentijnse autoriteit heeft bepaald dat de ontvanger de toepasselijke beschermingsnormen niet naleeft; of
b) het zeer waarschijnlijk is dat de beschermingsnormen worden geschonden; redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat de bevoegde Argentijnse autoriteit niet tijdig passende maatregelen neemt of zal
nemen om het betrokken probleem op te lossen; wanneer verder gegevens worden doorgegeven, het
risico dreigt dat de betrokkenen ernstige schade wordt toegebracht en de bevoegde autoriteiten in de
lidstaat zich naar omstandigheden redelijke inspanningen hebben getroost om de in Argentinië gevestigde partij die voor de verwerking verantwoordelijk is, in kennis te stellen en de gelegenheid te geven
te reageren.
De opschorting wordt beëindigd, zodra vaststaat dat de beschermingsnormen worden gewaarborgd en de
bevoegde autoriteit in de Gemeenschap hiervan in kennis is gesteld.
2.
De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis wanneer op grond van lid 1 maatregelen
worden genomen.
3.
De lidstaten en de Commissie stellen elkaar in kennis van de gevallen waarin de instanties die in
Argentinië voor de naleving van de beschermingsnormen verantwoordelijk zijn, niet in staat zijn deze naleving te garanderen.
4.
Wanneer uit de overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 verzamelde informatie mocht blijken dat een
instantie die voor de naleving van de beschermingsnormen in Argentinië verantwoordelijk is, haar taak niet
naar behoren vervult, stelt de Commissie de bevoegde Argentijnse autoriteit hiervan in kennis en stelt zij
zo nodig, overeenkomstig de in artikel 31, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG bedoelde procedure, ontwerpmaatregelen voor om deze beschikking in te trekken of op te schorten dan wel de werkingssfeer ervan te
beperken.
Artikel 4
1.
Deze beschikking kan te allen tijde worden gewijzigd in het licht van de bij de werking ervan opgedane ervaringen of van wijzigingen in de Argentijnse wetgeving, in de tenuitvoerlegging en interpretatie
ervan.
De Commissie ziet toe op de werking van deze beschikking en deelt alle relevante vaststellingen aan het bij
artikel 31 van Richtlijn 95/46/EG ingestelde Comité mee, waaronder alle gegevens die van invloed kunnen
zijn op de overeenkomstig artikel 1 van deze beschikking gedane vaststelling dat het beschermingsniveau
in Argentinië passend is in de zin van artikel 25 van Richtlijn 95/46/EG, alsmede alle gegevens waaruit
blijkt dat deze beschikking op discriminerende wijze wordt uitgevoerd.
2.
De Commissie legt zo nodig overeenkomstig de in artikel 31, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG bedoelde
procedure een ontwerp van de te nemen maatregelen voor.
Artikel 5
De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om uiterlijk honderdtwintig dagen na de kennisgeving ervan
aan de lidstaten, aan deze beschikking te voldoen.
Artikel 6
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.
Voor de Commissie
Frederik BOLKESTEIN

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 2003
inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van klassieke varkenspest in
Luxemburg in 2002
(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(2003/491/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(7)

De in artikel 3 van Beschikking 90/424/EEG gebruikte
uitdrukking „onmiddellijke en passende schadeloosstelling van de veehouders” en de begrippen „redelijke
uitgaven” en „gerechtvaardigde uitgaven” moeten worden
toegelicht en ook moet gepreciseerd worden welke
uitgaven in aanmerking komen voor vergoeding als
„andere kosten” in verband met het verplicht slachten.

(8)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni
1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en
met name op artikel 3, lid 3 en artikel 5, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In de loop van 2002 hebben zich in Luxemburg
uitbraken van klassieke varkenspest voorgedaan. Het
uitbreken van deze ziekte vormt een ernstige bedreiging
voor de veestapel van de Gemeenschap.

Artikel 1

Om deze ziekte zo snel mogelijk te helpen uitroeien kan
de Gemeenschap financiële bijstand verlenen ter vergoeding van de door de lidstaat gedane subsidiabele
uitgaven volgens de voorwaarden van Beschikking 90/
524/EEG.

Verlening van een financiële bijdrage van de Gemeenschap
aan Luxemburg

Krachtens artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende
de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (3) worden veterinaire en fytosanitaire maatregelen
die volgens de communautaire voorschriften worden
uitgevoerd, gefinancierd in het kader van het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling
Garantie. De financiële controle van deze maatregelen
geschiedt overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van voornoemde verordening.

a) de onmiddellijke en passende schadeloosstelling van de eigenaars die tot slachting van hun dieren verplicht zijn in het
kader van de maatregelen tot uitroeiing van de in de loop
van het jaar 2002 vastgestelde uitbraken van klassieke
varkenspest, overeenkomstig artikel 3, lid 2, zevende
streepje, van Beschikking 90/424/EEG en deze beschikking;

(4)

De financiële bijdrage van de Gemeenschap moet
worden verleend op voorwaarde dat de geplande maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en de autoriteiten de
nodige informatie binnen de vastgestelde termijnen
verstrekken.

(5)

Op 5 augustus 2002 heeft Luxemburg een officiële
aanvraag ingediend tot vergoeding van alle op zijn
grondgebied gedane uitgaven.

(6)

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

In afwachting van de door de Commissie te verrichten
controles moet alvast het bedrag van het voorschot van
de financiële steun van de Gemeenschap worden vastgesteld. Dit voorschot moet 50 % bedragen van de bijdrage
van de Gemeenschap zoals bepaald op basis van het
aantal geslachte varkens (19 000) en de vergoeding per
varken (100 EUR) alsmede de „andere kosten”, die voorlopig tot 10 % van het bedrag van deze vergoedingen
zijn beperkt.

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.
(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.
(3) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

Met het oog op de uitroeiing van klassieke varkenspest in 2002
kan Luxemburg financiële steun van de Gemeenschap
ontvangen ter hoogte van 50 % van de gedane uitgaven voor:

b) de operationele uitgaven in verband met de vernietiging van
besmette dieren en producten, de reiniging en ontsmetting
van de bedrijfsruimten en de reiniging of ontsmetting, of zo
nodig de vernietiging, van verontreinigde uitrusting, onder
de voorwaarden van artikel 3, lid 2, eerste, tweede en derde
streepje, van Beschikking 90/424/EEG en van deze beschikking.
Artikel 2
Definities
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a) onmiddellijke en passende schadeloosstelling: betaling van
de vergoeding voor de dieren, onverminderd het bepaalde in
artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 296/96 van de
Commissie (4), binnen 90 dagen na het slachten, op basis
van de marktwaarde van de dieren onmiddellijk vóórdat zij
werden aangetast of geslacht;
b) redelijke uitgaven: uitgaven voor de aankoop van materiaal
of diensten tegen proportionele prijzen ten opzichte van de
marktprijzen vóór de uitbraak van klassieke varkenspest;
(4) PB L 39 van 17.2.1996, blz. 5.
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c) gerechtvaardigde uitgaven: uitgaven voor de aankoop van
materiaal of diensten als bedoeld in artikel 3, lid 2, van
Beschikking 90/424/EEG, waarvan de aard en het directe
verband met het verplicht slachten van dieren op de
bedrijven is aangetoond.

1. De in artikel 1 bedoelde financiële bijdrage van de
Gemeenschap wordt betaald op basis van:

Artikel 3

a) een overeenkomstig de bijlagen II en III binnen de in lid 2
gestelde termijn ingediend betalingsverzoek;

Wijze van betaling
1.
Onder voorbehoud van het resultaat van de in artikel 6
bedoelde controles wordt bij wijze van financiële bijdrage van
de Gemeenschap als bedoeld in artikel 1 een voorschot van
500 000 EUR betaald op grond van de door Luxemburg overgelegde bewijsstukken betreffende de onmiddellijke en passende
schadeloosstelling van de eigenaars voor het verplicht slachten
van dieren, voor het vernietigen van dieren en, zo nodig, voor
de voor het reinigen en ontsmetten van bedrijven en gereedschap en het verdelgen van insecten gebruikte producten, en
voor het vernietigen van verontreinigde levensmiddelen en
verontreinigd gereedschap.
2.
Nadat de in artikel 6 bedoelde controles zijn verricht,
besluit de Commissie volgens de in artikel 41 van Beschikking
90/424/EEG bedoelde procedure over het saldo van de financiële bijdrage.
Artikel 4
Subsidiabele operationele kosten waarvoor de financiële
bijdrage van de Gemeenschap bestemd is
1.
De in artikel 1, onder b), bedoelde financiële bijdrage van
de Gemeenschap wordt alleen verleend voor gerechtvaardigde
en redelijke uitgaven voor de subsidiabele kosten die zijn
aangegeven in bijlage I.
2.
De financiële bijdrage van de Gemeenschap heeft geen
betrekking op:
a) de belasting over de toegevoegde waarde;
b) salarissen van ambtenaren;
c) gebruik van overheidsmateriaal, met uitzondering van
verbruiksgoederen.

Artikel 5
Betalingsvoorwaarden en bewijsstukken

b) de in artikel 3, lid 1, bedoelde bewijsstukken, met inbegrip
van een epidemiologisch rapport over elk bedrijf waar
dieren zijn geslacht en vernietigd, en een financieel verslag;
c) de resultaten van de door de Commissie verrichte controles
als bedoeld in artikel 6.
De onder b) bedoelde bewijsstukken worden beschikbaar
gesteld voor audits ter plaatse door de Commissie.
2. Het in lid 1, onder a), bedoelde betalingsverzoek wordt
uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving van deze beschikking in
elektronische vorm overeenkomstig de bijlagen II en III ingediend. Bij niet-naleving van deze termijn wordt de financiële
bijdrage van de Gemeenschap per maand vertraging met 25 %
verlaagd.
Artikel 6
Controles ter plaatse door de Commissie
De Commissie kan, in samenwerking met de bevoegde Luxemburgse autoriteiten, controles ter plaatse uitvoeren om toe te
zien op de toepassing van de in artikel 1 bedoelde maatregelen
en op de gedane uitgaven.
Artikel 7
Adressaat
Deze beschikking is gericht tot het Groothertogdom Luxemburg.

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

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 4, lid 1
1. Kosten voor het slachten van de dieren:
a) salarissen en vergoedingen voor het slachtpersoneel;
b) voor het slachten gebruikte verbruiksgoederen (kogels, T61, kalmeringsmiddel, enz.) en specifieke apparatuur;
c) voor het vervoer van de dieren naar de slachtplaats gebruikt materiaal.
2. Kosten voor het vernietigen van de dieren:
a) destructie: vervoer van de karkassen naar het destructiebedrijf, behandeling van de karkassen in het destructiebedrijf en vernietiging van het meel;
b) begraving: speciaal ingezet personeel, speciaal voor het vervoer en het begraven van de karkassen gehuurd materiaal en voor de ontsmetting van het bedrijf gebruikte producten;
c) verbranding: speciaal ingezet personeel, gebruikte brandstoffen of andere materialen, speciaal voor het vervoer
van de karkassen gehuurd materiaal en voor de ontsmetting van het bedrijf gebruikte producten.
3. Kosten voor reiniging, ontsmetting en insectenverdelging op de bedrijven:
a) voor reiniging, ontsmetting en insectenverdelging gebruikte producten;
b) salarissen en vergoedingen voor speciaal ingezet personeel.
4. Kosten voor het vernietigen van besmet diervoeder:
a) schadeloosstelling voor het diervoeder tegen de aankoopprijs;
b) vernietiging van het diervoeder.
5. Kosten voor schadeloosstelling voor de vernietiging van besmette uitrusting tegen de marktwaarde. Kosten voor de
vergoeding van herbouw of nieuwbouw van landbouwbedrijfsgebouwen en infrastructuurkosten zijn niet subsidiabel.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 2003
inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van klassieke varkenspest in
Duitsland in 2001
(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(2003/492/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(7)

De in artikel 3 van Beschikking 90/424/EEG gebruikte
uitdrukking „onmiddellijke en passende schadeloosstelling van de veehouders” en de begrippen „redelijke
uitgaven” en „gerechtvaardigde uitgaven” moeten worden
toegelicht en ook moet gepreciseerd worden welke
uitgaven in aanmerking komen voor vergoeding als
„andere kosten” in verband met het verplicht slachten.

(8)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni
1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en
met name op artikel 3, lid 3, en artikel 5, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In 2001 hebben zich in Duitsland uitbraken van klassieke varkenspest voorgedaan. Het uitbreken van deze
ziekte vormt een ernstige bedreiging voor de veestapel
van de Gemeenschap.

Artikel 1

Om deze ziekte zo snel mogelijk te helpen uitroeien kan
de Gemeenschap financiële bijstand verlenen ter vergoeding van de door de lidstaat gedane subsidiabele
uitgaven volgens de voorwaarden van Beschikking 90/
524/EEG.

Verlening van een financiële bijdrage van de Gemeenschap
aan Duitsland

Krachtens artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende
de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (3) worden veterinaire en fytosanitaire maatregelen
die volgens de communautaire voorschriften worden
uitgevoerd, gefinancierd in het kader van het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling
Garantie. De financiële controle van deze maatregelen
geschiedt overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van voornoemde verordening.

a) de onmiddellijke en passende schadeloosstelling van de eigenaars die tot slachting van hun dieren verplicht zijn in het
kader van de maatregelen tot uitroeiing van de in de loop
van het jaar 2001 vastgestelde uitbraken van klassieke
varkenspest, overeenkomstig artikel 3, lid 2, zevende
streepje, van Beschikking 90/424/EEG en deze beschikking;

(4)

De financiële bijdrage van de Gemeenschap moet
worden verleend op voorwaarde dat de geplande maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en de autoriteiten de
nodige informatie binnen de vastgestelde termijnen
verstrekken.

(5)

Op 3 mei 2002 heeft Duitsland een officiële aanvraag
ingediend tot vergoeding van alle op zijn grondgebied
gedane uitgaven.

(6)

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

In afwachting van de door de Commissie te verrichten
controles moet alvast het bedrag van het voorschot van
de financiële steun van de Gemeenschap worden vastgesteld. Dit voorschot moet 50 % bedragen van de bijdrage
van de Gemeenschap zoals bepaald op basis van de ingediende kosten (1 600 000 EUR) voor het slachten van
varkens alsmede de „andere kosten”, die voorlopig tot
10 % van het bedrag van deze vergoedingen zijn
beperkt.

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.
(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.
(3) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

Met het oog op de uitroeiing van klassieke varkenspest in 2001
kan Duitsland financiële steun van de Gemeenschap ontvangen
ter hoogte van 50 % van de gedane uitgaven voor:

b) de operationele uitgaven in verband met de vernietiging van
besmette dieren en producten, de reiniging en ontsmetting
van de bedrijfsruimten en de reiniging of ontsmetting, of zo
nodig de vernietiging, van verontreinigde uitrusting, onder
de voorwaarden van artikel 3, lid 2, eerste, tweede en derde
streepje, van Beschikking 90/424/EEG en van deze beschikking.
Artikel 2
Definities
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a) onmiddellijke en passende schadeloosstelling: betaling van
de vergoeding voor de dieren, onverminderd artikel 4, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 296/96 van de Commissie (4),
binnen 90 dagen na het slachten, op basis van de marktwaarde van de dieren onmiddellijk vóórdat zij werden
aangetast of geslacht;
b) redelijke uitgaven: uitgaven voor de aankoop van materiaal
of diensten tegen proportionele prijzen ten opzichte van de
marktprijzen vóór de uitbraak van klassieke varkenspest;
(4) PB L 39 van 17.2.1996, blz. 5.
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c) gerechtvaardigde uitgaven: uitgaven voor de aankoop van
materiaal of diensten als bedoeld in artikel 3, lid 2, van
Beschikking 90/424/EEG, waarvan de aard en het directe
verband met het verplicht slachten van dieren op de
bedrijven is aangetoond.

1. De in artikel 1 bedoelde financiële bijdrage van de
Gemeenschap wordt betaald op basis van:

Artikel 3

a) een overeenkomstig de bijlagen II en III binnen de in lid 2
gestelde termijn ingediend betalingsverzoek;

Wijze van betaling
1.
Onder voorbehoud van het resultaat van de in artikel 6
bedoelde controles wordt bij wijze van financiële bijdrage van
de Gemeenschap als bedoeld in artikel 1 een voorschot van
440 000 EUR betaald op grond van de door Duitsland overgelegde bewijsstukken betreffende de onmiddellijke en passende
schadeloosstelling van de eigenaars voor het verplicht slachten
van dieren, voor het vernietigen van dieren en, zo nodig, voor
de voor het reinigen en ontsmetten van bedrijven en gereedschap en het verdelgen van insecten gebruikte producten, en
voor het vernietigen van verontreinigde levensmiddelen en
verontreinigd gereedschap.
2.
Nadat de in artikel 6 bedoelde controles zijn verricht,
besluit de Commissie volgens de in artikel 41 van Beschikking
90/424/EEG bedoelde procedure over het saldo van de financiële bijdrage.
Artikel 4
Subsidiabele operationele kosten waarvoor de financiële
bijdrage van de Gemeenschap bestemd is
1.
De in artikel 1, onder b), bedoelde financiële bijdrage van
de Gemeenschap wordt alleen verleend voor gerechtvaardigde
en redelijke uitgaven voor de subsidiabele kosten die zijn
aangegeven in bijlage I.
2.
De financiële bijdrage van de Gemeenschap heeft geen
betrekking op:
a) de belasting over de toegevoegde waarde;
b) salarissen van ambtenaren;
c) gebruik van overheidsmateriaal, met uitzondering van
verbruiksgoederen.

Artikel 5
Betalingsvoorwaarden en bewijsstukken

b) de in artikel 3, lid 1, bedoelde bewijsstukken, met inbegrip
van een epidemiologisch rapport over elk bedrijf waar
dieren zijn geslacht en vernietigd, en een financieel verslag.
c) de resultaten van de door de Commissie verrichte controles
als bedoeld in artikel 6.
De onder b) bedoelde bewijsstukken worden beschikbaar
gesteld voor audits ter plaatse door de Commissie.
2. Het in lid 1, onder a), bedoelde betalingsverzoek wordt
uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving van deze beschikking in
elektronische vorm overeenkomstig de bijlagen II en III ingediend. Bij niet-naleving van deze termijn wordt de financiële
bijdrage van de Gemeenschap per maand vertraging met 25 %
verlaagd.
Artikel 6
Controles ter plaatse door de Commissie
De Commissie kan, in samenwerking met de bevoegde Duitse
autoriteiten, controles ter plaatse uitvoeren om toe te zien op
de toepassing van de in artikel 1 bedoelde maatregelen en op
de gedane uitgaven.
Artikel 7
Adressaat
Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

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

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 4, lid 1
1. Kosten voor het slachten van de dieren:
a) salarissen en vergoedingen voor het slachtpersoneel;
b) voor het slachten gebruikte verbruiksgoederen (kogels, T61, kalmeringsmiddel, enz.) en specifieke apparatuur;
c) voor het vervoer van de dieren naar de slachtplaats gebruikt materiaal.
2. Kosten voor het vernietigen van de dieren:
a) destructie: vervoer van de karkassen naar het destructiebedrijf, behandeling van de karkassen in het destructiebedrijf en vernietiging van het meel;
b) begraving: speciaal ingezet personeel, speciaal voor het vervoer en het begraven van de karkassen gehuurd materiaal en voor de ontsmetting van het bedrijf gebruikte producten;
c) verbranding: speciaal ingezet personeel, gebruikte brandstoffen of andere materialen, speciaal voor het vervoer
van de karkassen gehuurd materiaal en voor de ontsmetting van het bedrijf gebruikte producten.
3. Kosten voor reiniging, ontsmetting en insectenverdelging op de bedrijven:
a) voor reiniging, ontsmetting en insectenverdelging gebruikte producten;
b) salarissen en vergoedingen voor speciaal ingezet personeel.
4. Kosten voor het vernietigen van besmet diervoeder:
a) schadeloosstelling voor het diervoeder tegen de aankoopprijs;
b) vernietiging van het diervoeder.
5. Kosten voor schadeloosstelling voor de vernietiging van besmette uitrusting tegen de marktwaarde. Kosten voor de
vergoeding van herbouw of nieuwbouw van landbouwbedrijfsgebouwen en infrastructuurkosten zijn niet subsidiabel.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 2003
tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van paranoten in de dop van
oorsprong uit of verzonden uit Brazilië
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/493/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

— sommige laboratoria die analyses mogen uitvoeren
met het oog op de afgifte van uitvoercertificaten,
geen accurate of betrouwbare resultaten opleveren;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

— op sommige, door particuliere laboratoria afgegeven
aflatoxinecertificaten de partij-identificatie dikwijls
onvoldoende is om betrouwbare garanties te bieden
met betrekking tot de relatie tussen monster, partij
en certificaat;

Gelet op Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van
de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name op artikel 53,
lid 1, onder b),

— de officiële controle op geretourneerde partijen
ontoereikend is.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In vele gevallen is gebleken dat paranoten in de dop van
oorsprong uit of verzonden uit Brazilië („paranoten”) een
te hoog gehalte aan aflatoxine B1 en een te hoog totaalgehalte aan aflatoxine vertonen.

(2)

Het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke
voeding heeft geconstateerd dat aflatoxine B1 zelfs in
uiterst geringe hoeveelheden leverkanker veroorzaakt en
bovendien genotoxisch is.

(3)

Verordening (EG) nr. 466/2001 van de Commissie van 8
maart 2001 tot vaststelling van maximumgehalten aan
bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 563/2002 (3), stelt
maximumgehalten vast voor bepaalde contaminanten en
in het bijzonder voor aflatoxinen in levensmiddelen. Die
maximumgehalten zijn in monsters van paranoten bij
herhaling ruimschoots overschreden.

(4)

Deze verontreiniging vormt een ernstige bedreiging van
de volksgezondheid in de Gemeenschap en er moeten
dan ook beschermende maatregelen op communautair
niveau worden getroffen.

(5)

Van 25 januari tot 9 februari 2003 heeft het Voedsel- en
Veterinair Bureau (VVB) van de Commissie een inspectiebezoek aan Brazilië gebracht om de bestaande controlesystemen ter voorkoming van aflatoxinebesmetting in
voor de uitvoer naar de Gemeenschap bestemde paranoten te evalueren. Dit inspectiebezoek bracht onder
andere aan het licht dat:
— de nationale wetgeving niet in een adequate bemonsteringsprocedure voorziet;
— er geen adequaat traceerbaarheidssysteem voor paranoten bestaat, noch tijdens het verwerkingsproces,
noch voor de uitvoerprocedure en certificatie;
— de controle op het monster tijdens de verzending
naar het laboratorium ontoereikend is;

(1) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
(2) PB L 77 van 16.3.2001, blz. 1.
(3) PB L 86 van 3.4.2002, blz. 5.

Daarom dienen paranoten in de dop van oorsprong uit
of verzonden uit Brazilië aan bijzondere strenge voorwaarden onderworpen te worden met het oog op een zo
groot mogelijke bescherming van de volksgezondheid.
(6)

Paranoten moeten worden geproduceerd, gesorteerd, open overgeslagen, verwerkt, verpakt en vervoerd overeenkomstig goede hygiënische praktijken. Ook moeten het
gehalte aan aflatoxine B1 en het totaalgehalte aan aflatoxine worden bepaald in monsters die van de zendingen
worden genomen vlak voordat deze uit Brazilië worden
verzonden. De bemonstering en analyse moeten worden
uitgevoerd volgens Richtlijn 98/53/EG van de
Commissie van 16 juli 1998 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële
controle op de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (4), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2002/27/EG van 13 maart 2002 (5).

(7)

Brazilië moet bij elke zending paranoten begeleidende
documenten verstrekken betreffende de omstandigheden
van productie, sortering, op- en overslag, verwerking,
verpakking en vervoer, alsook de resultaten van de laboratoriumanalyses van de monsters die van de zending
genomen zijn, voor het gehalte aan aflatoxine B1 en het
totaalgehalte aan aflatoxine.

(8)

Uit de bevindingen van het inspectiebezoek van het VVB
kan worden geconcludeerd dat Brazilië op het ogenblik
geen betrouwbare analyseresultaten of de integriteit van
de partij met het oog op de certificatie van zendingen
paranoten kan garanderen. Daarom is de betrouwbaarheid van de voor paranoten uit Brazilië afgegeven certificaten hoogst twijfelachtig. Bovendien kan ook worden
geconcludeerd dat de huidige officiële controles op geretourneerde partijen ontoereikend zijn. Daarom dienen er
strenge voorwaarden voor de terugzending van nietconforme partijen te worden vastgesteld. Indien niet aan
deze strenge voorwaarden wordt voldaan, moeten
volgende niet-conforme partijen vernietigd worden.

(4) PB L 201 van 17.7.1998, blz. 93.
(5) PB L 75 van 16.3.2002, blz. 44.
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(9)

Teneinde de volksgezondheid te beschermen moeten
daarom alle in de Gemeenschap ingevoerde partijen
paranoten door de bevoegde autoriteit van de importerende lidstaat onderworpen worden aan bemonstering
en analyse op hun aflatoxinegehalte alvorens zij op de
markt worden gebracht.

(10)

In het belang van de volksgezondheid dienen de lidstaten
de Commissie periodiek verslag uit te brengen van alle
analyseresultaten van officiële controles op zendingen
paranoten. Deze verslagen komen boven op de
verplichte kennisgevingen in het kader van het systeem
voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en
diervoeders dat is ingesteld bij Verordening (EG) nr.
178/2002.

5.7.2003

De analyse moet worden uitgevoerd door het officiële laboratorium voor de analyse van aflatoxines in paranoten in Belo Horizonte, Brazilië, het Laboratório de Controle de Qualidade de
Segurança Alimentar (LACQSA).

Artikel 3

(11)

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

Code en punten van binnenkomst in de Gemeenschap
voor zendingen paranoten
1. Elke zending paranoten dient voorzien te zijn van een
codenummer dat overeenstemt met het codenummer op het
verslag en het gezondheidscertificaat als bedoeld in artikel 1, lid
1, onder a) en b).
2. Zendingen paranoten mogen alleen in de Gemeenschap
worden ingevoerd via één van de in bijlage II vermelde punten
van binnenkomst.

Artikel 4
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beperkingen op de invoer van paranoten in de dop van
oorsprong uit of verzonden uit Brazilië
1.
De lidstaten mogen geen onder de categorie GN-code
0801 21 00 vallende paranoten in de dop van oorsprong uit of
verzonden uit Brazilië („paranoten”) invoeren, tenzij de zending
vergezeld gaat van:
a) een verslag met de officiële bemonsterings- en analyseresultaten; en
b) een volgens het model in bijlage I afgegeven gezondheidscertificaat, ingevuld, ondertekend en geverifieerd door een
vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit van Brazilië,
het Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA).
2.
In afwijking van lid 1 mogen de lidstaten de invoer
toestaan van zendingen paranoten die niet aan het bepaalde in
lid 1, onder a) en b), voldoen en die Brazilië voor 5 juli 2003
hebben verlaten, op voorwaarde dat de handelaar via bemonstering en analyse volgens de bepalingen van Richtlijn 98/53/
EG kan aantonen dat de zendingen voldoen aan de bepalingen
van Verordening (EG) nr. 466/2001 wat het maximaal toegestane gehalte aan aflatoxine B1 en het maximaal toegestane
totaalgehalte aan aflatoxine betreft.

Verplichtingen van de lidstaten ten aanzien van de invoer
van paranoten uit Brazilië
1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten zien erop toe
dat bij de invoer van paranoten de bijbehorende documenten
worden gecontroleerd teneinde te waarborgen dat wordt
voldaan aan de in artikel 1, lid 1, bedoelde vereisten.
2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten laten op elke
zending paranoten steekproeven en analyses uitvoeren ter
bepaling van het gehalte aan aflatoxine B1 en het totaalgehalte
aan aflatoxine voordat zij vanuit het punt van binnenkomst in
de Gemeenschap op de markt worden gebracht.
3. De lidstaten brengen de Commissie om de drie maanden
verslag uit van alle analyseresultaten van de officiële controles
op zendingen paranoten zoals bedoeld in lid 2. Dit verslag
wordt ingediend in de maand volgende op elk kwartaal (1).
4. Elke te bemonsteren en te analyseren zending wordt
maximaal 15 werkdagen vastgehouden voordat zij vanuit het
punt van binnenkomst in de Gemeenschap op de markt wordt
gebracht.
De bevoegde autoriteiten van de importerende lidstaat
verstrekken een begeleidend officieel document waaruit blijkt
dat de zending door de lidstaat officieel bemonsterd en geanalyseerd is, onder vermelding van het resultaat van de analyses.

Artikel 5
Splitsing van een zending

Artikel 2
Bemonstering en analyse van paranoten door de bevoegde
autoriteit van Brazilië
De bemonstering en analyse van paranoten als bedoeld in
artikel 1, lid 1, onder a), moeten worden uitgevoerd volgens de
bepalingen van Richtlijn 98/53/EG van de Commissie.

Indien een zending wordt gesplitst, moeten de delen van de
gesplitste zending vergezeld gaan van kopieën van het verslag
en het gezondheidscertificaat als bedoeld in artikel 1, lid 1,
onder a) en b), en van het begeleidend document als bedoeld in
artikel 4, lid 4. Deze kopieën moeten door de bevoegde autoriteit van de lidstaat op het grondgebied waarvan de splitsing
heeft plaatsgevonden, worden gewaarmerkt.
(1) April, juli, oktober, januari.
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Artikel 6

Artikel 7

Zendingen paranoten die niet voldoen aan het maximumgehalte aan aflatoxine B1 en het maximale totaalgehalte
aan aflatoxine

Deze beschikking wordt vóór 1 mei 2004 opnieuw bezien,
teneinde te beoordelen of de in de artikelen 1 tot en met 4
bedoelde bijzondere voorwaarden een voldoende beschermingsniveau voor de volksgezondheid in de Gemeenschap bieden. Bij
de herziening wordt ook nagegaan of de noodzaak tot bemonstering en analyse van elke zending door de bevoegde autoriteit
van de importerende lidstaat, als bedoeld in artikel 4, lid 2,
blijft bestaan.

Zendingen paranoten die niet voldoen aan het maximumgehalte aan aflatoxine B1 en het maximale totaalgehalte aan aflatoxine, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 466/2001, kunnen
alleen naar het land van herkomst worden geretourneerd
wanneer het Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) voor iedere niet-conforme zending afzonderlijk
schriftelijk de volgende documenten verstrekt:
a) de uitdrukkelijke toestemming voor terugzending van de
zending in kwestie onder vermelding van de code van de
zending;
b) de toezegging dat de geretourneerde partij direct bij
aankomst onder officiële controle wordt geplaatst;
c) de concrete aanduiding van:
i) de bestemming van de geretourneerde partij;
ii) de voorgenomen behandeling van de geretourneerde
partij; en
iii) de voorgenomen bemonstering en analyse van de geretourneerde partij.
Wanneer door het Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) niet aan de voorwaarden onder a), b) en c)
wordt voldaan, worden alle volgende zendingen die niet
voldoen aan het maximumgehalte aan aflatoxine B1 en het
maximale totaalgehalte aan aflatoxine, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 466/2001, door de importerende lidstaat vernietigd.

Artikel 8
Toepasbaarheid
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 5 juli
2003.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om aan deze
beschikking te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan in
kennis.
Artikel 9
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 juli 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE II
Lijst van de punten van binnenkomst waarlangs paranoten in de dop van oorsprong uit of verzonden uit
Brazilië in de Europese Gemeenschap mogen worden ingevoerd

Lidstaat

Punt van binnenkomst

België

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Denemarken

Alle Deense havens en luchthavens

Duitsland

HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart- ZA Flughafen, HZA München
- ZA München - Flughafen, HZA Hof- Schirnding-Landstraße, HZA Weiden -ZA Furth im
Wald-Schafberg, HZA Weiden - ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) - ZA Autobahn, HZA Cottbus- ZA
Forst-Autobahn, HZA Bremen- ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen - ZA Bremerhaven,
HZA Hamburg-Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA HamburgFlughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA
Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Oldenburg-ZA Stade, HZA Dresden - ZA DresdenFriedrichstadt, HZA Pirna - ZA Altenberg, HZA Löbau - Zollamt Ludwigsdorf-Autobahn,
HZA Koblenz - ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt - ZA Eisenach, HZA Potsdam - ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam - ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg - ZA Memmingen,
HZA Ulm - ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe - ZA Karlsruhe, HZA Berlin - ZA Dreilinden, HZA Gießen- ZA Gießen, HZA Gießen - ZA Marburg, HZA Singen - ZA Bahnhof,
HZA Lörrach - ZA Weil am Rhein - Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt -ZA Oberelbe,
HZA Hamburg-Stadt - ZA Oberelbe - Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt ZA Oberelbe - Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam - ZA Berlin - Flughafen
Schönefeld, HZA Düsseldorf - ZA Düsseldorf Nord

Griekenland

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis
Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas,
Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Spanje

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias
(Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto),
Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva
(Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran
Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto,
Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife
(Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla
(Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto),
Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

Frankrijk

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon
Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire
Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la
Réunion

Ierland

Dublin — Port and Airport, Cork — Port and Airport, Shannon — Airport

Italië

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova
Ufficio Sanità Marittima di Livorno
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli
Ufficio Sanità Marittima di Ravenna
Ufficio Sanità Marittima di Salerno
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste
Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste)
Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Luxemburg

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg
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Lidstaat

Punt van binnenkomst

Nederland

Alle havens en luchthavens en alle grensposten

Oostenrijk

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA
Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Portugal

Lisboa, Leixões

Finland

Alle Finse douanekantoren

Zweden

Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Landvetter, Arlanda

Verenigd Koninkrijk

Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grangemouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn,
Leith, Liverpool, London (including Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester
Airport, Manchester Container Port, Manchester (including Ellesmere Port), Medway, Middlesborough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport.
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