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

VERORDENING (EG) Nr. 1244/2003 VAN DE COMMISSIE
van 11 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 12 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 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 11 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
096
999

56,5
46,1
51,3

0707 00 05

052
999

69,6
69,6

0709 90 70

052
999

78,8
78,8

0805 50 10

388
524
528
999

67,0
70,0
59,1
65,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

064
388
400
508
512
524
528
720
800
804
999

113,5
81,8
91,9
73,0
79,6
38,6
67,2
132,9
189,7
101,5
97,0

0808 20 50

388
512
528
999

91,6
90,8
79,6
87,3

0809 10 00

052
064
094
999

206,3
132,3
127,0
155,2

0809 20 95

052
060
061
064
068
400
999

258,8
115,5
222,3
231,2
86,8
263,3
196,3

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1245/2003 VAN DE COMMISSIE
van 11 juli 2003
tot vaststelling van de groepen soorten van hoge kwaliteit die voor het oogstjaar 2003 worden
vrijgesteld van toepassing van het programma voor de opkoop van quota in de sector ruwe tabak
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector ruwe tabak (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en met name op artikel 14
bis, zesde streepje,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 34, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 2848/98 van de Commissie van 22 december 1998
tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad ten aanzien van de
premieregeling, de productiequota en de aan de telersverenigingen toe te kennen specifieke steun in de sector
ruwe tabak (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1983/2002 (4), stelt de Commissie op basis van de
voorstellen van de lidstaten de gevoelige productiegebieden en/of de groepen soorten van hoge kwaliteit vast
die van toepassing van het programma voor de opkoop
van quota worden vrijgesteld.

(3)

Aangezien in Verordening (EG) nr. 2848/98 is bepaald
dat de lidstaat het voornemen om te verkopen vanaf 1
november openbaar maakt, moet deze verordening met
ingang van 1 november 2003 van toepassing zijn.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden van de groepen soorten van hoge kwaliteit
die voor het oogstjaar 2003 van de opkoop van quota worden
vrijgesteld, zijn:
a) in Griekenland:
— Groep VIII

10 400 ton,

b) in Frankrijk:
— Groep III

3 411,851 ton,

c) in Portugal:
— Groep I

1 227 ton,

— Groep II

243 ton.

Artikel 2
(2)

Sommige lidstaten hebben verzocht om voor het oogstjaar 2003 een aantal soorten van hoge kwaliteit van het
programma voor de opkoop van quota vrij te stellen. De
betrokken groepen soorten moeten bijgevolg voor de
oogst 2003 worden vastgesteld.

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 november 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 juli 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

215 van 30.7.1992, blz. 70.
122 van 16.5.2003, blz. 1.
358 van 31.12.1998, blz. 17.
306 van 8.11.2002, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 1246/2003 VAN DE COMMISSIE
van 11 juli 2003
tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun
voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 123e bijzondere inschrijving in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

steld, die kunnen worden gedifferentieerd volgens de
bestemming, het vetgehalte van de boter en de verwerkingsmethode, of wordt besloten aan de inschrijving
geen gevolg te geven. De bedragen van de verwerkingszekerheden moeten dienovereenkomstig worden vastgesteld.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en met name
op artikel 10,

(2)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij openbare inschrijving verkopen de interventiebureaus
bepaalde hoeveelheden boter die in hun bezit zijn, en
kennen steun toe voor room, boter en boterconcentraat,
een en ander overeenkomstig Verordening (EG) nr.
2571/97 van de Commissie van 15 december 1997
betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prijs
en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 635/
2000 (4). In artikel 18 van die verordening is bepaald
dat, rekening houdend met de voor elke bijzondere
inschrijving ontvangen offertes, een minimumverkoopprijs voor boter en een maximumbedrag van de steun
voor room, boter en boterconcentraat worden vastge-

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 123e bijzondere inschrijving in het kader van de
permanente openbare inschrijving zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 2571/97, worden de minimumverkoopprijzen, de
maximumbedragen van de steun alsmede de bedragen van de
verwerkingszekerheden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel
in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 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.
350 van 20.12.1997, blz. 3.
76 van 25.3.2000, blz. 9.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 11 juli 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor
boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 123e
bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare
inschrijving
(in EUR/100 kg)
Formule

A
Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

In ongewijzigde
staat

—

—

—

—

Concentraat

—

—

—

—

In ongewijzigde
staat

—

—

—

—

Concentraat

—

—

—

—

Boter ≥ 82 %

85

81

—

81

Boter < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Room

—

—

36

34

Boter

94

—

—

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Verwerkingsmethode

Minimumverkoopprijs

Boter ≥ 82 %

Verwerkingszekerheid

Maximumbedrag van de
steun

Verwerkingszekerheid

B

Boterconcentraat

Boterconcentraat
Room
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VERORDENING (EG) Nr. 1247/2003 VAN DE COMMISSIE
van 11 juli 2003
tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 76e inschrijving in het kader van
de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving
(2)

Met het oog op de ontvangen offertes dient de
maximumaankoopprijs op onderstaand bedrag te
worden vastgesteld.

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en met name
op artikel 10,

(3)

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

Overwegende hetgeen volgt:

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(1)

In artikel 13 van 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), is bepaald dat,
rekening houdende met de voor elke inschrijving
ontvangen offertes, op basis van de geldende interventieprijs een maximumaankoopprijs wordt vastgesteld of
kan worden besloten geen gevolg te geven aan de
inschrijving.

Artikel 1
Voor de 76e inschrijving die wordt gehouden in het kader van
Verordening (EG) nr. 2771/1999 en waarvan de termijn voor
de indiening van de offertes op 8 juli 2003 is verstreken, wordt
de maximumaankoopprijs vastgesteld op 295,38 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 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.
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VERORDENING (EG) Nr. 1248/2003 VAN DE COMMISSIE
van 11 juli 2003
tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 295e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Het verdient aanbeveling met inachtneming van
ontvangen aanbiedingen, het maximumbedrag van
steun op de hiernavolgende hoogte vast te stellen
dienovereenkomstig de bestemmingszekerheid
bepalen.

(3)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en met name
op artikel 10,

de
de
en
te

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 429/90 van de
Commissie van 20 februari 1990 betreffende de toekenning, via openbare inschrijving, van steun voor boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie in de
Gemeenschap (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 124/1999 (4), houden de interventiebureaus een
permanente verkoop bij inschrijving voor de toekenning
van steun voor boterconcentraat. In artikel 6 van die
verordening is bepaald dat, rekening houdend met de
voor elke bijzondere inschrijving ontvangen offertes,
voor boterconcentraat met een botervetgehalte van ten
minste 96 % een maximumbedrag voor de steun wordt
vastgesteld of wordt besloten om aan de inschrijving
geen gevolg te geven. De bestemmingszekerheid moet
dienovereenkomstig worden vastgesteld.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 295e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in
het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 worden het maximumbedrag van de steun en de bestemmingszekerheid als volgt
vastgesteld:
— maximumbedrag van de steun:

105 EUR/100 kg,

— bestemmingszekerheid:

116 EUR/100 kg.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 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.
45 van 21.2.1990, blz. 8.
16 van 21.1.1999, blz. 19.
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VERORDENING (EG) Nr. 1249/2003 VAN DE COMMISSIE
van 11 juli 2003
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit
(tomaten, druiven voor tafelgebruik, appelen)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (2), en met
name op artikel 35, lid 3, derde alinea,

(3)

Voor tomaten, druiven voor tafelgebruik en appelen
bedraagt de maximale restitutie die nodig is voor de
toekenning van certificaten voor de totale indicatieve
hoeveelheid, binnen de grenzen van de hoeveelheden
waarvoor offertes zijn ingediend, niet meer dan anderhalf maal de indicatieve restitutie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1074/2003 van de
Commissie (3) is een openbare inschrijving geopend en
zijn de indicatieve eenheidsbedragen van de restitutie en
de indicatieve hoeveelheden vastgesteld waarvoor
uitvoercertificaten van het A3-stelsel worden aangevraagd.
Afhankelijk van de ingediende offertes moeten de maximale eenheidsbedragen van de restitutie worden vastgesteld, alsmede de afgiftepercentages voor de offertes
waarin de maximumrestitutie wordt gevraagd.

Artikel 1
De maximale eenheidsbedragen van de restituties en de afgiftepercentages voor tomaten, druiven voor tafelgebruik en
appelen in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1074/
2003 geopende openbare inschrijving zijn vastgesteld in de
bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 juli 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8.
(2) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 69.
(3) PB L 42 van 15.2.2003, blz. 25.
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BIJLAGE
Afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, druiven voor tafelgebruik, appelen)

Maximaal eenheidsbedrag van de restitutie
(in EUR/t netto)

Afgiftepercentage voor de hoeveelheden
waarvoor het maximale eenheidsbedrag
van de restitutie wordt gevraagd

Tomaten

25

100 %

Druiven voor tafelgebruik

19

4%

Appelen

19

9%

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

COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 2003
tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EG) nr. 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van
de Besluiten 2000/657/EG en 2001/852/EG van de Commissie
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/508/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Het interim-secretariaat heeft de deelnemers aan de PICprocedure verzocht het speciale formulier voor het
antwoord van het land van invoer te gebruiken wanneer
zij hun invoerbesluiten melden.

(5)

De chemische stof monocrotofos is toegevoegd aan de
lijst van chemische stoffen die onder de voorlopige PICprocedure vallen als pesticide waarvoor de Commissie
van het interim-secretariaat informatie heeft ontvangen
in de vorm van een ontwerpleidraad voor een besluit.
Monocrotofos valt in zoverre al onder de voorlopige
PIC-procedure dat bepaalde zeer gevaarlijke pesticideformuleringen die monocrotofos bevatten, in bijlage III van
het Verdrag van Rotterdam zijn opgenomen. In afwachting van een beoordeling van monocrotofos door de
Gemeenschap in het kader van Richtlijn 91/414/EEG
van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (4), is
een voorlopig antwoord voor deze pesticideformuleringen opgenomen in Besluit 2000/657/EG van de
Commissie van 16 oktober 2000 tot vaststelling van
invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde
chemische stoffen krachtens Verordening (EEG) nr.
2455/92 van de Raad betreffende de in- en uitvoer van
bepaalde gevaarlijke chemische stoffen (5), gewijzigd bij
Besluit 2001/852/EG (6). Krachtens Verordening (EG) nr.
2076/2002 van de Commissie van 20 november 2002
houdende verlenging van de in artikel 8, lid 2, van
Richtlijn 91/414/EEG van de Raad bedoelde termijn en
betreffende de niet-opneming van bepaalde werkzame
stoffen in bijlage I bij die richtlijn en de intrekking van
toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze
stoffen bevatten (7) is monocrotofos van bijlage I bij

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 304/2003 van het Europees
Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende de inen uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (1), en met name
op artikel 12, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens Verordening (EG) nr. 304/2003 moet de
Commissie voor elke aan de PIC-procedure (procedure
met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming) onderworpen chemische stof namens de Gemeenschap besluiten of de invoer daarvan in de Gemeenschap
al dan niet wordt toegestaan.

(2)

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP)
en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) zijn
aangewezen om het secretariaat te verzorgen voor het
functioneren van de voorlopige PIC-procedure die is
vastgesteld bij de slotakte van de conferentie van gevolmachtigden over het Verdrag van Rotterdam inzake de
procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) ten aanzien van bepaalde
gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel, meer bepaald de resolutie inzake voorlopige regelingen; het verdrag is op 11 september 1998
ondertekend en door de Gemeenschap goedgekeurd bij
Besluit 2003/106/EG van de Raad (2).

(3)

De Commissie, die optreedt als gemeenschappelijke
aangewezen instantie, dient de besluiten over chemische
stoffen namens de Gemeenschap en haar lidstaten toe te
zenden aan het secretariaat van de voorlopige PIC-procedure, hierna „interim-secretariaat” genoemd.

(1) PB L 63 van 6.3.2003, blz. 1.
(2) PB L 63 van 6.3.2003, blz. 27.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

230 van
122 van
275 van
318 van
319 van

19.8.1991, blz. 1.
16.5.2003, blz. 1.
27.10.2000, blz. 44.
4.12.2001, blz. 28.
23.11.2002, blz. 3.
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markt brengen van biociden (5), waarin een overgangsperiode is opgenomen gedurende welke de lidstaten in
afwachting van een besluit van de Gemeenschap
besluiten mogen nemen over stoffen en producten die
binnen de werkingssfeer van de richtlijn vallen. Het in
Besluit 2001/852/EG vastgestelde invoerbesluit dient
derhalve te worden vervangen.

Richtlijn 91/414/EEG uitgesloten en moeten de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof
bevatten uiterlijk op 25 juli 2003 worden ingetrokken.
Derhalve dient het in Besluit 2000/657/EG opgenomen
voorlopige antwoord te worden vervangen door een
definitief invoerbesluit.
(6)

(7)

(8)

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

De chemische stoffen 2,4,5-T, chloorbenzilaat en fosfamidon vallen binnen de werkingssfeer van Richtlijn 91/
414/EEG, waarin een overgangsperiode is opgenomen
gedurende welke de lidstaten in afwachting van een
besluit van de Gemeenschap besluiten mogen nemen
over stoffen en producten die binnen de werkingssfeer
van deze richtlijn vallen. Krachtens Verordening (EG) nr.
2076/2002 zijn deze stoffen van bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG uitgesloten en moeten de toelatingen voor
gewasbeschermingsmiddelen die deze stoffen bevatten
uiterlijk op 25 juli 2003 worden ingetrokken. De in
Besluit 2000/657/EG vastgestelde invoerbesluiten voor
de pesticideformuleringen 2,4,5-T, chloorbenzilaat en
fosfamidon, die in afwachting van een besluit van de
Gemeenschap als voorlopig antwoord zijn ingediend,
dienen derhalve door definitieve besluiten te worden
vervangen.
De chemische stoffen parathion en methylparathion
vallen ook binnen de werkingssfeer van Richtlijn 91/
414/EEG. Krachtens Beschikking 2001/520/EG van de
Commissie van 9 juli 2001 betreffende de niet-opneming van parathion in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG
van de Raad en de intrekking van de toelating voor
gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof
bevatten (1) en Beschikking 2003/166/EG van de
Commissie van 10 maart 2003 betreffende de niet-opneming van methylparathion in bijlage I bij Richtlijn 91/
414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating
voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame
stof bevatten (2) zijn deze stoffen nu van bijlage I van
Richtlijn 91/414/EEG uitgesloten en zijn de toelatingen
voor gewasbeschermingsmiddelen die die stoffen
bevatten ingetrokken. De invoerbesluiten voor de pesticideformuleringen parathion en methylparathion zoals die
zijn vastgesteld in respectievelijk Besluit 2001/852/EG
van de Commissie van 19 november 2001 tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap krachtens
Verordening (EEG) nr. 2455/92 van de Raad betreffende
de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische
stoffen en tot wijziging van Besluit 2000/657/EG en
Besluit 2000/657/EG, die in afwachting van een besluit
van de Gemeenschap als voorlopig antwoord zijn ingediend, dienen derhalve door definitieve besluiten te
worden vervangen.
De chemische stof ethyleenoxide valt onder Richtlijn 79/
117/EEG van de Raad van 21 december 1978 houdende
verbod van het op de markt brengen en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde actieve
stoffen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
807/2003 (4). Dit heeft geleid tot een definitief invoerbesluit in Besluit 2001/852/EG. Ethyleenoxide is echter
onlangs aangemeld krachtens het communautair
programma voor de beoordeling van bestaande stoffen
krachtens Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de
PB L
PB L
PB L
PB L

187 van 10.7.2001, blz. 47.
67 van 12.3.2003, blz. 18.
33 van 8.2.1979, blz. 36.
122 van 16.5.2003, blz. 36.

L 174/11

(9)

Polybroombifenylen (PBB's) zijn op communautair
niveau aan strenge beperkingen onderworpen krachtens
Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de
beperking van het op de markt brengen en van het
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (6), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/11/EG
van het Europees Parlement en de Raad (7). Dit heeft
geleid tot een communautair invoerbesluit dat is gepubliceerd in PIC-circulaire V, waarin de situatie op 30 juni
1995 wordt gerapporteerd. In dit besluit is echter geen
rekening gehouden met een volledig verbod van PBB's in
Oostenrijk dat van 1993 dateert. Dit invoerbesluit dient
derhalve te worden vervangen.

(10)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité dat is ingesteld
bij artikel 29 van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad (8),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003,

BESLUIT:

Artikel 1
De voorlopige antwoorden voor de invoer van de chemische
stoffen 2,4,5-T, chloorbenzilaat, methylparathion, monocrotofos en fosfamidon, zoals opgenomen in de bijlage bij Besluit
2000/657/EG, worden vervangen door de formulieren voor het
antwoord van het land van invoer die zijn opgenomen in
bijlage I bij het onderhavige besluit.

Artikel 2
Het definitieve besluit voor de invoer van ethyleenoxide en het
voorlopige antwoord voor de invoer van parathion, zoals opgenomen in de bijlage bij Besluit 2001/852/EG, worden
vervangen door de formulieren voor het antwoord van het land
van invoer die zijn opgenomen in bijlage II bij het onderhavige
besluit.
(5)
(6)
(7)
(8)

PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.
PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201.
PB L 42 van 15.2.2003, blz. 45.
PB 196 van 16.8.1967, blz. 1.
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Artikel 3
Het definitieve besluit voor de invoer van polybroombifenylen (PBB's), zoals bekendgemaakt in PIC-circulaire V, wordt vervangen door het formulier voor het antwoord van het land van invoer dat is opgenomen
in bijlage III bij het onderhavige besluit.

Gedaan te Brussel, 7 juli 2003.
Voor de Commissie
Margot WALLSTRÖM

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Herziene invoerbesluiten voor de chemische stoffen 2,4,5-T, chloorbenzilaat, methylparathion, monocrotofos
en fosfamidon ter vervanging van de eerdere invoerbesluiten in Besluit 2000/657/EG
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BIJLAGE II
Herziene invoerbesluiten voor de chemische stoffen ethyleenoxide en parathion ter vervanging van de eerdere
invoerbesluiten in Besluit 2001/852/EG
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BIJLAGE III
Herziene invoerbesluiten voor de chemische stof PBB's (polybroombifenylen) ter vervanging van het eerdere
invoerbesluit uit 1995
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 10 juli 2003
houdende wijziging van Beschikking 2001/338/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen
met betrekking tot tweekleppige weekdieren van oorsprong of van herkomst uit Peru
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2290)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/509/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Beschikking 2001/338/EG moet dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(5)

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december
1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van
de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in
de Gemeenschap worden binnengebracht (1), en met name op
artikel 22, lid 1,

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In verband met de gebreken die bij een communautair
inspectiebezoek in Peru aan het licht zijn gekomen met
betrekking tot de controle op de hygiëne bij de productie
van tweekleppige weekdieren, heeft de Commissie
Beschikking 2001/338/EG (2) vastgesteld, waarbij de
invoer van tweekleppige weekdieren van oorsprong of
van herkomst uit Peru, is geschorst, behalve voor van
Pectinidae verkregen producten onder bepaalde voorwaarden.
In Beschikking 2001/338/EG is bepaald dat de beschikking opnieuw wordt bezien aan de hand van de door de
Peruviaanse bevoegde autoriteiten geboden garanties en
van de resultaten van een communautair inspectiebezoek
ter plaatse.
In mei 2002 heeft een communautair inspectiebezoek
plaatsgevonden en de Peruviaanse bevoegde autoriteiten
hebben afdoende garanties gegeven met betrekking tot
de monitoring in de productiegebieden La Mina/Bahia
Lagunilla en Isla Tortuga. Op grond van de resultaten
van het inspectiebezoek kan worden geconcludeerd dat
de door de Peruviaanse autoriteiten geboden garanties
toereikend zijn en dat de invoer van Pectinidae uit de
voorgestelde gebieden kan worden toegestaan onder de
voorwaarde die bij Beschikking 2001/338/EG zijn vastgesteld voor andere aquacultuurgebieden.

(1) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.
(2) PB L 120 van 24.4.2001, blz. 45.

Artikel 1
In artikel 2, lid 2, van Beschikking 2001/338/EG wordt het
bepaalde onder a) vervangen door:
„a) Pectinidae die zijn geoogst in de aquacultuurgebieden
Pucusana (001), Guayanuna (002), La Mina/Bahia
Lagunilla (003) en Isla Tortuga (004), mits zij van de
ingewanden zijn ontdaan.”.
Artikel 2
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 15 juli
2003.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 juli 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

