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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1441/2003 VAN DE COMMISSIE
van 13 augustus 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 14 augustus 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 augustus 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 13 augustus 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 ( )

0702 00 00

060
999

56,2
56,2

0709 90 70

052
999

85,9
85,9

0805 50 10

382
388
524
528
999

53,3
52,1
46,5
58,0
52,5

0806 10 10

052
064
400
600
999

116,1
140,1
181,4
129,5
141,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

039
388
400
508
512
528
720
800
804
999

65,0
75,3
83,2
76,9
86,3
63,9
47,5
191,4
91,8
86,8

0808 20 50

052
388
512
528
800
999

92,0
71,0
54,5
87,4
123,4
85,7

0809 30 10, 0809 30 90

052
068
094
999

120,6
54,1
70,9
81,9

0809 40 05

064
066
093
094
624
999

68,8
54,8
63,0
58,0
145,4
78,0

1

Forfaitaire invoerwaarde

(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. 1442/2003 VAN DE COMMISSIE
van 13 augustus 2003
betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt
van de Gemeenschap van langkorrelige rijst B van de oogst 1999 uit de voorraad van het Spaanse
interventiebureau
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

controle op het gebruik van producten uit interventie
vastgesteld. Bovendien moet worden voorzien in traceerbaarheidsprocedures voor de producten voor diervoeding.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 8,
onder b),

(8)

Om de toegewezen hoeveelheden nauwkeurig te kunnen
beheren dient voor de biedingen op het niveau van de
minimumprijs een toewijzingscoëfficiënt te worden vastgesteld, en moet tevens worden toegestaan dat de
inschrijvers een minimumhoeveelheid vaststellen, waaronder hun bieding geacht wordt niet te zijn ingediend.

(9)

Het is belangrijk dat in de mededeling van het Spaanse
interventiebureau aan de Commissie de anonimiteit van
de inschrijvers wordt bewaard.

(10)

Ongeacht bovenbedoelde anonimiteit, is het niettemin
dienstig aan de inschrijvers een nummer toe te kennen,
teneinde te zien welke van hen verschillende biedingen
hebben ingediend en tegen welke prijzen.

(11)

Met het oog op de controle dient te worden bepaald dat
de herkomst van de inschrijvingen steeds moet zijn op
te sporen aan de hand van een referentienummer dat
eraan wordt toegekend, met behoud evenwel van de
anonimiteit.

(12)

Met het oog op de modernisering van het beheer dient
te worden bepaald dat de door de Commissie gevraagde
gegevens worden verstrekt langs elektronische weg.

(13)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 75/91 van de Commissie (3) is
met name bepaald dat de voorraden padierijst die in het
bezit zijn van het interventiebureau bij inschrijving te
koop worden aangeboden tegen prijzen waarmee verstoring van de markt kan worden voorkomen.

(2)

Spanje beschikt over interventievoorraden langkorrelige
padie B van de oogst 1999, waarvan de kwaliteit bij
langdurige opslag zou kunnen worden aangetast.

(3)

Als deze rijst op de traditionele markten in de Gemeenschap wordt afgezet, zou dat er in de huidige productiesituatie, gelet op de in het kader van de internationale
overeenkomsten toegekende concessies voor de invoer
van rijst en de beperkingen inzake uitvoersubsidies,
onvermijdelijk toe leiden dat voor een gelijke hoeveelheid interventie plaatsvindt, hetgeen moet worden voorkomen.

(4)

Deze rijst kan op bepaalde voorwaarden worden afgezet
na verwerking tot breukrijst of tot een vorm die geschikt
is voor gebruik in de sector diervoeding.

(5)

Om te garanderen dat de rijst daadwerkelijk voor dit
doel wordt gebruikt, moet een bijzondere controle
worden ingesteld en moet van de inschrijver worden
geëist dat hij een zekerheid stelt die op nader te bepalen
voorwaarden wordt vrijgegeven.

(6)

De door de inschrijvers aangegane verbintenissen
moeten worden aangemerkt als primaire eisen in de zin
van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie
van 22 juli 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke
uitvoeringsbepalingen inzake de regeling voor het stellen
van zekerheden voor landbouwproducten (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1932/1999 (5).

(7)

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

Bij Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie (6),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 770/96 (7),
zijn de gemeenschappelijke bepalingen inzake de
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
9 van 12.1.1991, blz. 15.
205 van 3.8.1985, blz. 5.
240 van 10.9.1999, blz. 11.
301 van 17.10.1992, blz. 17.
104 van 27.4.1996, blz. 13.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het Spaanse interventiebureau gaat over tot de verkoop op de
markt van de Gemeenschap, via een permanente openbare
inschrijving, van de in bijlage I vermelde hoeveelheden langkorrelige rijst B, die vooraf aan de Commissie zijn gemeld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 75/91, en met name van de
artikelen 2 en 5, van de oogst 1999, en die in zijn bezit zijn,
met het oog op verwerking ervan tot breukrijst als bedoeld in
bijlage A bij Verordening (EG) nr. 3072/95 of verwerking tot
een vorm die geschikt is voor gebruik ervan in bereidingen
zoals die welke worden gebruikt in diervoeders (GN-code
2309).
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Artikel 2
1.
Verordening (EEG) nr. 75/91 is van toepassing op de in
artikel 1 bedoelde verkoop.
In afwijking van artikel 5 van die verordening:
a) hebben de biedingen betrekking op de reële kwaliteit van de
desbetreffende partij;

2.

14.8.2003

In het bericht wordt het volgende vermeld:

a) aanvullende verkoopbepalingen en -voorwaarden die in
overeenstemming zijn met deze verordening;
b) de plaats van opslag en naam en adres van het opslagbedrijf;
c) de belangrijkste fysische en technische kenmerken van de
verschillende partijen die bij de aankoop door het interventiebureau of bij later uitgevoerde controles zijn geconstateerd;

b) wordt de minimumverkoopprijs op een zodanig niveau vastgesteld dat de markt voor granen of rijst in de Gemeenschap
niet wordt verstoord.

d) het nummer van elke partij;

2.

e) de identificatiegegevens van de bevoegde autoriteiten die
met de controle op de verrichtingen zijn belast.

De inschrijvers gaan de volgende verbintenissen aan:

a) indien de rijst wordt verwerkt tot breukrijst:
— uiterlijk binnen twee maanden na de toewijzing onder
toezicht van de bevoegde autoriteiten en op de in
overleg met hen vastgestelde plaats de in bijlage II
vermelde behandelingen uitvoeren;
— de toegewezen producten uitsluitend gebruiken in de
vorm van breukrijst, welke verbintenis ook geldt voor de
koper, indien de producten worden doorverkocht;
b) indien de rijst wordt verwerkt tot een vorm die geschikt is
voor gebruik in de sector diervoeding:
i) als de inschrijver een fabrikant van diervoeders is:
— uiterlijk binnen twee maanden na de toewijzing,
onder toezicht van de bevoegde autoriteiten en op de
in overleg met hen vastgestelde plaats, de in bijlage
III of in bijlage IV vermelde behandelingen uitvoeren,
om de controle op het gebruik van de rijst en de
traceerbaarheid van de producten te garanderen;
— dit product uiterlijk drie maanden na de toewijzing
in diervoeders verwerken, behoudens overmacht;
ii) als de inschrijver een rijstverwerkingsbedrijf is:
— uiterlijk binnen twee maanden na de toewijzing,
onder toezicht van de bevoegde autoriteiten en op de
in overleg met hen vastgestelde plaats, de in bijlage
IV vermelde behandelingen uitvoeren, om de controle
op het gebruik van de rijst en de traceerbaarheid van
de producten te garanderen;
— dit product, binnen vier maanden na de toewijzing,
in diervoeders verwerken, behoudens overmacht;
c) de kosten voor de verwerking en de behandeling van de
producten voor zijn rekening nemen;
d) een voorraadboekhouding bijhouden aan de hand waarvan
kan worden nagegaan of hij zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 3

3. Het Spaanse interventiebureau neemt alle maatregelen die
nodig zijn om gegadigden de gelegenheid te geven de kwaliteit
van de te koop aangeboden rijst te beoordelen alvorens zij een
bieding indienen.

Artikel 4
1. In de biedingen wordt vermeld of ze betrekking hebben
op de verwerking tot breukrijst of op verwerking tot een vorm
die geschikt is voor diervoeding.
Biedingen zijn slechts geldig als ze vergezeld gaan van:
a) het bewijs dat de inschrijver een zekerheid van 15 EUR per
ton heeft gesteld;
b) het bewijs dat de inschrijver een fabrikant van diervoeders
of een rijstverwerkingsbedrijf is;
c) de schriftelijke verbintenis van de inschrijver dat hij uiterlijk
twee werkdagen na ontvangst van het bericht van toewijzing een zekerheid zal stellen waarvan het bedrag gelijk is
aan het verschil tussen de op de datum van de bieding
geldende interventieprijs voor padie, vermeerderd met
15 EUR, en de geboden prijs per ton rijst.
2. Ingediende biedingen kunnen niet meer worden gewijzigd
of ingetrokken.
3. In de biedingen kan eventueel een minimumhoeveelheid
worden vermeld voor het geval de Commissie een toewijzingscoëfficiënt voor de aangeboden hoeveelheden zou vaststellen
overeenkomstig artikel 7, tweede alinea, zodat, indien de toegewezen hoeveelheid kleiner is, de bieding geacht wordt niet te
zijn ingediend.

Artikel 5
1. Voor de eerste deelinschrijving verstrijkt de termijn voor
de indiening van de biedingen op 26 augustus 2003 om 12.00
uur (plaatselijke tijd Brussel).

1.
Het Spaanse interventiebureau maakt uiterlijk acht dagen
vóór het verstrijken van de eerste termijn voor het indienen
van de biedingen een bericht van openbare inschrijving
bekend.

2. Voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt deze
termijn telkens op dinsdag om 12.00 uur (plaatselijke tijd
Brussel).

Dit bericht en elke wijziging daarvan worden vóór hun bekendmaking aan de Commissie toegezonden.

3. Voor de laatste deelinschrijving verstrijkt deze termijn op
25 november 2003 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).
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De biedingen moeten worden ingediend bij het Spaanse interventiebureau:
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Beneficencia 8
E-28004 Madrid
Telex 23427 FEGA E
Fax (34-91) 521 98 32, (34-91) 522 43 87.
Artikel 6
1.
Het Spaanse interventiebureau stelt de Commissie in
kennis van de in bijlage V bedoelde gegevens, per type van
verwerking, uiterlijk de eerste donderdag na het verstrijken van
de termijn voor de indiening van de biedingen, om 9.00 uur
(plaatselijke tijd Brussel).
2.
Voor elk type verwerking en voor elke deelinschrijving
wordt door het Spaanse interventiebureau aan elke inschrijver
een volgnummer toegekend te beginnen met nummer 1.
Om de anonimiteit te bewaren worden deze nummers toegekend op willekeurige basis en afzonderlijk voor elk type
verwerking en voor elke deelinschrijving.
Het Spaanse interventiebureau kent de referentienummers van
elke deelinschrijving toe op zodanige wijze dat de anonimiteit
van de inschrijvers gewaarborgd is. Voor de permanente
inschrijving als geheel wordt elke bieding geïdentificeerd door
een eigen referentienummer.
3.
De in lid 1 bedoelde gegevens worden via elektronische
weg aan het adres in bijlage V verzonden aan de hand van het
daartoe door de Commissie aan het Spaanse interventiebureau
verstrekte formulier.
Deze mededeling moet zelfs worden verzonden indien geen
bieding is ingediend. In dat geval moet worden vermeld dat
binnen de vastgestelde termijn geen bieding is ontvangen.
4.
Het Spaanse interventiebureau verstrekt de Commissie
ook de in bijlage V bedoelde gegevens voor de biedingen die
niet zijn aanvaard, met vermelding van de redenen van de
weigering.
Artikel 7
Voor elk type verwerking stelt de Commissie de minimumverkoopprijs vast of besluit ze geen gevolg te geven aan de
ontvangen biedingen. Indien biedingen betrekking hebben op
dezelfde partij en op een totale hoeveelheid die groter is dan de
beschikbare hoeveelheid, kan voor elke partij afzonderlijk een
minimumverkoopprijs worden vastgesteld.
Voor biedingen op het niveau van de minimumverkoopprijs
kan tegelijk met de vaststelling van de verkoopprijs ook een
coëfficiënt voor de toewijzing van de aangeboden hoeveelheden
worden vastgesteld.
De Commissie neemt haar besluit volgens de procedure van
artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95.

L 205/5

Bovendien zendt het de geselecteerde inschrijvers binnen drie
werkdagen na de in de eerste alinea bedoelde kennisgeving een
bericht van toewijzing toe, hetzij per aangetekend schrijven,
hetzij via schriftelijke telecommunicatie.

Artikel 9
De koper betaalt de rijst vóór deze wordt afgehaald, doch uiterlijk binnen een maand na de toezending van het in artikel 8,
tweede alinea, bedoelde bericht van toewijzing. De risico's en
de kosten die verbonden zijn aan de opslag van rijst die niet
binnen de betalingstermijn is afgehaald, zijn voor rekening van
de koper.
Rijst die is toegewezen maar niet binnen de betalingstermijn is
afgehaald, wordt geacht uit de voorraad te zijn uitgeslagen, met
alle daaraan verbonden gevolgen.
Als de koper de rijst niet binnen de in de eerste alinea vastgestelde termijn heeft betaald, wordt de overeenkomst door het
interventiebureau verbroken, eventueel alleen voor de niet
betaalde hoeveelheden.

Artikel 10
1.

De in artikel 4, lid 1, onder a), bedoelde zekerheid:

a) wordt volledig vrijgegeven voor de hoeveelheden waarvoor:
1. de bieding niet in aanmerking is genomen;
2. de bieding geacht wordt niet te zijn ingediend overeenkomstig artikel 4, lid 3;
3. de verkoopprijs binnen de opgelegde termijn is betaald
en de in artikel 4, lid 1, onder c), bedoelde zekerheid is
gesteld;
b) wordt vrijgegeven naar rato van de niet toegewezen
hoeveelheid, indien een toewijzingscoëfficiënt voor de
aangeboden hoeveelheden is vastgesteld overeenkomstig
artikel 7, tweede alinea.
2. De in artikel 4, lid 1, onder c), bedoelde zekerheid wordt
pas, naar rato van de betrokken hoeveelheden, vrijgegeven
nadat het interventiebureau alle nodige controles heeft verricht
om na te gaan of het product met inachtneming van de bepalingen van deze verordening is gebruikt.
De volledige zekerheid wordt echter vrijgegeven:
a) indien het bewijs is geleverd dat de in bijlage II bedoelde
behandeling is uitgevoerd en de in artikel 2, lid 2, onder a),
tweede streepje, bedoelde verbintenis is nagekomen,
b) indien het bewijs is geleverd dat de in bijlage III bedoelde
behandeling is uitgevoerd en ten minste 95 % van de
verkregen fijne breukrijst of korreldeeltjes zijn verwerkt in
mengvoeders,

Artikel 8

c) indien het bewijs is geleverd dat de in bijlage IV bedoelde
behandeling is uitgevoerd en ten minste 95 % van de
verkregen volwitte rijst is verwerkt in mengvoeders.

Het interventiebureau stelt alle inschrijvers onmiddellijk in
kennis van het resultaat van hun deelneming aan de inschrijving.

3. Het bewijs dat de rijst in diervoeders is verwerkt in de zin
van deze verordening, wordt geleverd overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3002/92.
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Artikel 11
De in artikel 2, lid 2, bedoelde verbintenis wordt als een
primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr.
2220/85 beschouwd.
Artikel 12
Behalve de vermeldingen die krachtens Verordening (EEG) nr.
3002/92 op het controle- exemplaar T5 moeten worden aangebracht, moet in vak 104 van dat formulier, in voorkomend
geval, worden verwezen naar de in artikel 2, lid 2, onder a),
tweede streepje, bedoelde verbintenis en moet ten minste een
van de volgende vermeldingen, aangevuld met het nummer van
de bijlagen II, III of IV waarin de vereiste behandelingen zijn
beschreven, voorkomen:
— Destinados a la transformación prevista en el anexo … del
Reglamento (CE) no 1442/2003
— Til forarbejdning som fastsat i bilag … til forordning (EF)
nr. 1442/2003
— Zur Verarbeitung gemäß Anhang … der Verordnung (EG)
Nr. 1442/2003 bestimmt
— Προορίζονται για µεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτηµα
… του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1442/2003

14.8.2003

— For processing provided for in Annex … to Regulation (EC)
No 1442/2003
— Destinés à la transformation prévue à l'annexe … du règlement (CE) no 1442/2003
— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato … del
regolamento (CE) n. 1442/2003
— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage …
van Verordening (EG) nr. 1442/2003
— Para a transformação prevista no anexo … do Regulamento
(CE) n.o 1442/2003
— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1442/2003 liitteessä …
säädettyyn jalostukseen
— För bearbetning enligt bilaga … till förordning (EG) nr
1442/2003.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking op 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, 13 augustus 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
(in ton)
Plaats van opslag
(adres)

Plaats van opslag
(identificatiecode) (1)

Beschikbare hoeveelheden

1

2

3

Silo FEGA — 06920 Azuaga (Badajoz)

ES06010

2 586,56

Silo FEGA — 41749 El Cuervo (Sevilla)

ES11011

7 413,44

Totaal

10 000,00

(1) De nationale identificatiecode wordt voorafgegaan door de ISO-code van Spanje.

BIJLAGE II
Behandelingen als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder a), eerste streepje
Bij de overname moet de rijst de volgende behandelingen ondergaan:
1. De padie moet zo worden verwerkt dat de totale opbrengst aan verwerkte rijst en de opbrengst aan hele korrels
wordt verkregen die vooraf door het analyselaboratorium zijn bepaald aan de hand van een bij de overname van de
toegewezen rijst genomen monster, waarbij een tolerantie van 1 % meer of minder geldt voor de totale opbrengst
aan verwerkte rijst en de opbrengst aan hele korrels.
De verkregen volwitte rijst moet dezelfde kenmerken hebben en van dezelfde variëteit zijn als de toegewezen rijst.
2. Alle volwitte rijst moet zo worden gebroken dat ten minste 95 % breukrijst als bedoeld in bijlage A bij Verordening
(EG) nr. 3072/95 wordt verkregen.

BIJLAGE III
Behandelingen als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder b), i), eerste streepje
Bij de overname moet de rijst de volgende behandelingen ondergaan:
1. De padierijst moet worden gedopt en gebroken, zodat ten minste 77 % van het gewicht van de padie uit fijne breukrijst en/of korreldeeltjes van de gedopte rijst als omschreven onder C van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3073/95
bestaat.
2. Met het oog op de identificatie moet het na verwerking verkregen product (met uitzondering van het kaf) met de
traceerkleurstof „patentblauw V E131” of „briljant zuurgroen BS (lissaminegroen) E 142” worden gekleurd.
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BIJLAGE IV
Behandelingen als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder b), i), eerste streepje, en onder b), ii), eerste streepje
1. De padie moet zo worden verwerkt dat de totale opbrengst aan verwerkte rijst en de opbrengst aan hele korrels
wordt verkregen die vooraf door het analyselaboratorium zijn bepaald aan de hand van een bij de overname van de
toegewezen rijst genomen monster, waarbij een tolerantie van 1 % meer of minder geldt voor de totale opbrengst
aan verwerkte rijst en de opbrengst aan hele korrels.
De verkregen volwitte rijst moet dezelfde kenmerken hebben en van dezelfde variëteit zijn als de toegewezen rijst.
2. Met het oog op de identificatie moet het na verwerking verkregen product met de traceerkleurstof „patentblauw V
E131” of „briljant zuurgroen BS (lissaminegroen) E 142” worden gekleurd.

BIJLAGE V

14.8.2003

14.8.2003

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 205/9

VERORDENING (EG) Nr. 1443/2003 VAN DE COMMISSIE
van 13 augustus 2003
betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt
van de Gemeenschap van rijst van de oogst 1999 uit de voorraad van het Italiaanse interventiebureau
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

controle op het gebruik van producten uit interventie
vastgesteld. Bovendien moet worden voorzien in traceerbaarheidsprocedures voor de producten voor diervoeding.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 8,
onder b),

(8)

Om de toegewezen hoeveelheden nauwkeurig te kunnen
beheren, dient voor de biedingen op het niveau van de
minimumprijs een toewijzingscoëfficiënt te worden vastgesteld en moet tevens worden toegestaan dat de
inschrijvers een minimumhoeveelheid vaststellen waaronder hun bieding geacht wordt niet te zijn ingediend.

(9)

Het is belangrijk dat in de mededeling van het Italiaanse
interventiebureau aan de Commissie de anonimiteit van
de inschrijvers wordt bewaard.

(10)

Ongeacht bovenbedoelde anonimiteit, is het niettemin
dienstig aan de inschrijvers een nummer toe te kennen,
teneinde te zien welke van hen verschillende biedingen
hebben ingediend en tegen welke prijzen.

(11)

Met het oog op de controle dient te worden bepaald dat
de herkomst van de inschrijvingen steeds moet zijn op
te sporen aan de hand van een referentienummer dat
eraan wordt toegekend, met behoud evenwel van de
anonimiteit.

(12)

Met het oog op de modernisering van het beheer dient
te worden bepaald dat de door de Commissie gevraagde
gegevens worden verstrekt langs elektronische weg.

(13)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 75/91 van de Commissie (3) is
met name bepaald dat de voorraden padierijst die in het
bezit zijn van het interventiebureau, bij inschrijving te
koop worden aangeboden tegen prijzen waarmee verstoring van de markt kan worden voorkomen.

(2)

Italië beschikt over interventievoorraden padie van de
oogst 1999, waarvan de kwaliteit bij langdurige opslag
zou kunnen worden aangetast.

(3)

Als deze rijst op de traditionele markten in de Gemeenschap wordt afgezet, zou dat er in de huidige productiesituatie, gelet op de in het kader van de internationale
overeenkomsten toegekende concessies voor de invoer
van rijst en de beperkingen inzake uitvoersubsidies,
onvermijdelijk toe leiden dat voor een gelijke hoeveelheid interventie plaatsvindt, hetgeen moet worden voorkomen.

(4)

Deze rijst kan op bepaalde voorwaarden worden afgezet
na verwerking tot breukrijst of tot een vorm die geschikt
is voor gebruik in de sector diervoeding.

(5)

Om te garanderen dat de rijst daadwerkelijk voor dit
doel wordt gebruikt, moet een bijzondere controle
worden ingesteld en moet van de inschrijver worden
geëist dat hij een zekerheid stelt die op nader te bepalen
voorwaarden wordt vrijgegeven.

(6)

De door de inschrijvers aangegane verbintenissen
moeten worden aangemerkt als primaire eisen in de zin
van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie
van 22 juli 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke
uitvoeringsbepalingen inzake de regeling voor het stellen
van zekerheden voor landbouwproducten (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1932/1999 (5).

(7)

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

Bij Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie (6),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 770/96 (7),
zijn de gemeenschappelijke bepalingen inzake de
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
9 van 12.1.1991, blz. 15.
205 van 3.8.1985, blz. 5.
240 van 10.9.1999, blz. 11.
301 van 17.10.1992, blz. 17.
104 van 27.4.1996, blz. 13.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het Italiaanse interventiebureau gaat over tot de verkoop op de
markt van de Gemeenschap, via een permanente openbare
inschrijving, van de in bijlage I vermelde hoeveelheden rijst, die
vooraf aan de Commissie zijn gemeld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 75/91, en met name van de artikelen 2 en 5,
van de oogst 1999 en die in zijn bezit zijn, met het oog op
verwerking ervan tot breukrijst in de zin van bijlage A bij
Verordening (EG) nr. 3072/95 of verwerking tot een vorm die
geschikt is voor gebruik ervan in bereidingen van de soort
gebruikt voor het voederen van dieren (GN-code 2309).
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Artikel 2

14.8.2003

Dit bericht en elke wijziging daarvan worden vóór hun bekendmaking aan de Commissie toegezonden.

1.
Verordening (EEG) nr. 75/91 is van toepassing op de in
artikel 1 bedoelde verkoop.

2.

In afwijking van artikel 5 van die verordening:

a) aanvullende verkoopbepalingen en -voorwaarden die in
overeenstemming zijn met deze verordening;

a) hebben de biedingen betrekking op de reële kwaliteit van de
desbetreffende partij;

b) de plaats van opslag en naam en adres van het opslagbedrijf;

b) wordt de minimumverkoopprijs op een zodanig niveau vastgesteld dat de markt voor granen of rijst in de Gemeenschap
niet wordt verstoord.

c) de belangrijkste fysische en technische kenmerken van de
verschillende partijen die bij de aankoop door het interventiebureau of bij later uitgevoerde controles zijn geconstateerd;

2.

d) het nummer van elke partij;

De inschrijvers gaan de volgende verbintenissen aan:

a) indien de rijst wordt verwerkt tot breukrijst:
— uiterlijk binnen twee maanden na de toewijzing onder
toezicht van de bevoegde autoriteiten en op de in
overleg met hen vastgestelde plaats de in bijlage II
vermelde behandelingen uit te voeren;
— de toegewezen rijst uitsluitend te gebruiken in de vorm
van breukrijst, en deze verplichting over te dragen op de
koper indien de rijst wordt doorverkocht;
b) indien de rijst wordt verwerkt tot een vorm die geschikt is
voor gebruik in de sector diervoeding:
i) als de inschrijver een fabrikant van diervoeders is:
— uiterlijk binnen twee maanden na de toewijzing,
onder toezicht van de bevoegde autoriteiten en op de
in overleg met hen vastgestelde plaats, de in bijlage
III of in bijlage IV vermelde behandelingen uit te
voeren, om de controle op het gebruik van de rijst en
de traceerbaarheid van de producten te garanderen;
— dit product uiterlijk drie maanden na de toewijzing
in diervoeders te verwerken, behoudens overmacht;
ii) als de inschrijver een rijstverwerkingsbedrijf is:
— uiterlijk binnen twee maanden na de toewijzing,
onder toezicht van de bevoegde autoriteiten en op de
in overleg met hen vastgestelde plaats, de in bijlage
IV vermelde behandelingen uit te voeren, om de
controle op het gebruik van de rijst en de traceerbaarheid van de producten te garanderen;
— dit product, binnen vier maanden na de toewijzing,
in diervoeders te verwerken, behoudens overmacht;
c) de kosten voor de verwerking en de behandeling van de
producten voor zijn rekening te nemen;
d) een voorraadboekhouding bij te houden aan de hand
waarvan kan worden nagegaan of hij zijn verplichtingen is
nagekomen.

In het bericht wordt het volgende vermeld:

e) de identificatiegegevens van de bevoegde autoriteiten die
met de controle op de verrichtingen zijn belast.
3. Het Italiaanse interventiebureau neemt alle maatregelen
die nodig zijn om gegadigden de gelegenheid te geven de kwaliteit van de te koop aangeboden rijst te beoordelen alvorens zij
een bieding indienen.

Artikel 4
1. In de biedingen wordt vermeld of ze betrekking hebben
op de verwerking tot breukrijst of op verwerking tot een vorm
die geschikt is voor diervoeding.
Biedingen zijn slechts geldig als ze vergezeld gaan van:
a) het bewijs dat de inschrijver een zekerheid van 15 EUR per
ton heeft gesteld;
b) het bewijs dat de inschrijver een fabrikant van diervoeders
of een rijstverwerkingsbedrijf is;
c) de schriftelijke verbintenis van de inschrijver dat hij uiterlijk
twee werkdagen na ontvangst van het bericht van toewijzing een zekerheid zal stellen waarvan het bedrag gelijk is
aan het verschil tussen de op de datum van de bieding
geldende interventieprijs voor padie, vermeerderd met
15 EUR, en de geboden prijs per ton rijst.
2. Ingediende biedingen kunnen niet meer worden gewijzigd
of ingetrokken.
3. In de biedingen kan eventueel een minimumhoeveelheid
worden vermeld voor het geval de Commissie een toewijzingscoëfficiënt voor de aangeboden hoeveelheden zou vaststellen
overeenkomstig artikel 7, tweede alinea, zodat, indien de toegewezen hoeveelheid kleiner is, de bieding geacht wordt niet te
zijn ingediend.

Artikel 3
Artikel 5
1.
Het Italiaanse interventiebureau maakt uiterlijk acht dagen
vóór het verstrijken van de eerste termijn voor het indienen
van de biedingen een bericht van openbare inschrijving
bekend.

1. Voor de eerste deelinschrijving verstrijkt de termijn voor
de indiening van de biedingen op 26 augustus 2003 om 12.00
uur (plaatselijke tijd Brussel).
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2.
Voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt deze
termijn telkens op dinsdag om 12.00 uur (plaatselijke tijd
Brussel).
3.
Voor de laatste deelinschrijving verstrijkt deze termijn op
25 november 2003 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).
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Voor biedingen op het niveau van de minimumverkoopprijs
kan tegelijk met de vaststelling van de verkoopprijs ook een
coëfficiënt voor de toewijzing van de aangeboden hoeveelheden
worden vastgesteld.
De Commissie neemt haar besluit volgens de procedure van
artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95.

De biedingen moeten worden ingediend bij het Italiaanse interventiebureau:
Artikel 8

Ente Nazionale Risi (ENR)
Piazza Pia XI, 1
I-20123 Milano
Tel. (39) 02 885 51 11
Fax (39) 02 86 13 72.

Het interventiebureau stelt alle inschrijvers onmiddellijk in
kennis van het resultaat van hun deelneming aan de inschrijving.

Artikel 6

Bovendien zendt het de geselecteerde inschrijvers binnen drie
werkdagen na de in de eerste alinea bedoelde kennisgeving een
bericht van toewijzing toe, hetzij per aangetekend schrijven,
hetzij via schriftelijke telecommunicatie.

1.
Het Italiaanse interventiebureau stelt de Commissie in
kennis van de in bijlage V bedoelde gegevens, per type van
verwerking, uiterlijk de eerste donderdag na het verstrijken van
de termijn voor de indiening van de biedingen, om 9.00 uur
(plaatselijke tijd Brussel).

Artikel 9

2.
Voor elk type verwerking en voor elke deelinschrijving
wordt door het Italiaanse interventiebureau aan elke inschrijver
een volgnummer toegekend te beginnen met nummer 1.
Om de anonimiteit te bewaren worden deze nummers toegekend op willekeurige basis en afzonderlijk voor elk type
verwerking en voor elke deelinschrijving.
Het Italiaanse interventiebureau kent de referentienummers van
elke deelinschrijving toe op zodanige wijze dat de anonimiteit
van de inschrijvers gewaarborgd is. Voor de permanente
inschrijving als geheel wordt elke bieding geïdentificeerd door
een eigen referentienummer.
3.
De in lid 1 bedoelde gegevens worden via elektronische
weg aan het adres in bijlage V verzonden aan de hand van het
daartoe door de Commissie aan het Italiaanse interventiebureau
verstrekte formulier.
Deze mededeling moet zelfs worden verzonden indien geen
bieding is ingediend. In dat geval moet worden vermeld dat
binnen de vastgestelde termijn geen bieding is ontvangen.
4.
Het Italiaanse interventiebureau verstrekt de Commissie
ook de in bijlage V bedoelde gegevens voor de biedingen die
niet zijn aanvaard, met vermelding van de redenen van de
weigering.

Artikel 7
Voor elk type verwerking stelt de Commissie de minimumverkoopprijs vast of besluit ze geen gevolg te geven aan de
ontvangen biedingen. Indien biedingen betrekking hebben op
dezelfde partij en op een totale hoeveelheid die groter is dan de
beschikbare hoeveelheid, kan voor elke partij afzonderlijk een
minimumverkoopprijs worden vastgesteld.

De koper betaalt de rijst vóór deze wordt afgehaald, doch uiterlijk binnen een maand na de toezending van het in artikel 8,
tweede alinea, bedoelde bericht van toewijzing. De risico's en
de kosten die verbonden zijn aan de opslag van rijst die niet
binnen de betalingstermijn is afgehaald, zijn voor rekening van
de koper.
Rijst die is toegewezen maar niet binnen de betalingstermijn is
afgehaald, wordt geacht uit de voorraad te zijn uitgeslagen, met
alle daaraan verbonden gevolgen.
Als de koper de rijst niet binnen de in de eerste alinea vastgestelde termijn heeft betaald, wordt de overeenkomst door het
interventiebureau verbroken, eventueel alleen voor de niet
betaalde hoeveelheden.

Artikel 10
1.

De in artikel 4, lid 1, onder a), bedoelde zekerheid:

a) wordt volledig vrijgegeven voor de hoeveelheden waarvoor:
1. de bieding niet in aanmerking is genomen;
2. de bieding geacht wordt niet te zijn ingediend overeenkomstig artikel 4, lid 3;
3. de verkoopprijs binnen de opgelegde termijn is betaald
en de in artikel 4, lid 1, onder c), bedoelde zekerheid is
gesteld;
b) wordt vrijgegeven naar rato van de niet toegewezen
hoeveelheid, indien een toewijzingscoëfficiënt voor de
aangeboden hoeveelheden is vastgesteld overeenkomstig
artikel 7, tweede alinea.
2. De in artikel 4, lid 1, onder c), bedoelde zekerheid wordt
pas, naar rato van de betrokken hoeveelheden, vrijgegeven
nadat het interventiebureau alle nodige controles heeft verricht
om na te gaan of het product met inachtneming van de bepalingen van deze verordening is gebruikt.
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De volledige zekerheid wordt echter vrijgegeven:
a) indien het bewijs is geleverd dat de in bijlage II bedoelde
behandeling is uitgevoerd en de in artikel 2, lid 2, onder a),
tweede streepje, bedoelde verbintenis is nagekomen,
b) indien het bewijs is geleverd dat de in bijlage III bedoelde
behandeling is uitgevoerd en ten minste 95 % van de
verkregen fijne breukrijst of korreldeeltjes zijn verwerkt in
mengvoeders,
c) indien het bewijs is geleverd dat de in bijlage IV bedoelde
behandeling is uitgevoerd en ten minste 95 % van de
verkregen volwitte rijst is verwerkt in mengvoeders.

14.8.2003

— Til forarbejdning som fastsat i bilag … til forordning (EF)
nr. 1443/2003
— Zur Verarbeitung gemäß Anhang … der Verordnung (EG)
Nr. 1443/2003 bestimmt
— Προορίζονται για µεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτηµα
… του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1443/2003
— For processing provided for in Annex … to Regulation (EC)
No 1443/2003
— Destinés à la transformation prévue à l'annexe … du règlement (CE) no 1443/2003

3.
Het bewijs dat de rijst in diervoeders is verwerkt in de zin
van deze verordening, wordt geleverd overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3002/92.

— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato … del
regolamento (CE) n. 1443/2003

Artikel 11

— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage …
van Verordening (EG) nr. 1443/2003

De in artikel 2, lid 2, bedoelde verbintenis wordt als een
primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr.
2220/85 beschouwd.

— Para a transformação prevista no anexo … do Regulamento
(CE) n.o 1443/2003

Artikel 12
Behalve de vermeldingen die krachtens Verordening (EEG) nr.
3002/92 op het controle-exemplaar T5 moeten worden aangebracht, moet in vak 104 van dat formulier melding worden
gemaakt van de in artikel 2, lid 2, onder a), tweede streepje,
vastgestelde verbintenis en moet daarin ten minste een van de
volgende vermeldingen voorkomen, aangevuld met het
nummer van bijlage II, III of IV, naargelang van het geval:
— Destinados a la transformación prevista en el anexo … del
Reglamento (CE) no 1443/2003

— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1443/2003 liitteessä …
säädettyyn jalostukseen
— För bearbetning enligt bilaga … till förordning (EG) nr
1443/2003.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking op 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, 13 augustus 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
(in ton)
Plaats van opslag
(adres)

Plaats van opslag
(identificatiecode) (1)

Beschikbare hoeveelheden

1

2

3

S.S. 10 Padania Inferiore 15 — Vescovato (CR)

IT0I5300

3 799,920

Via Giuseppina 3 — Sospiro (CR)

IT0I5200

4 783,000

Via Brede 3 — Martino dall'Argine (MN)

IT0I5000

6 154,490

Via San Daniele — Camisano V.no (VI)

IT0I1600

5 262,590

Totaal

20 000,000

(1) De nationale identificatiecode wordt voorafgegaan door de ISO-code van Italië.

BIJLAGE II
Behandelingen als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder a), eerste streepje
Bij de overname moet de rijst de volgende behandelingen ondergaan:
1. De rijst moet zo worden bewerkt dat de totale bewerkingsopbrengst en de opbrengst aan hele korrels gelijk zijn aan
de opbrengsten die vooraf door het analyselaboratorium zijn vastgesteld op basis van een bij de overname van de
toegewezen rijst genomen monster, met een tolerantie van ± 1 % voor de totale bewerkingsopbrengst en voor de
opbrengst aan hele korrels.
De verkregen volwitte rijst moet dezelfde kenmerken hebben en van hetzelfde ras zijn als de toegewezen rijst.
2. De verkregen volwitte rijst moet worden gebroken, zodat ten minste 95 % bestaat uit breukrijst in de zin van bijlage
A bij Verordening (EG) nr. 3072/95.

BIJLAGE III
Behandelingen als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder b), i), eerste streepje
Bij de overname moet de rijst de volgende behandelingen ondergaan:
1. De padierijst moet worden gedopt en gebroken, zodat ten minste 77 % van het gewicht van de padie uit fijne
gebroken korrels of korreldeeltjes van de gedopte rijst als omschreven in punt C van de bijlage bij Verordening (EG)
nr. 3073/95 bestaat.
2. Met het oog op de identificatie moet het na verwerking verkregen product (met uitzondering van het kaf) met de
traceerkleurstof „patentblauw V E131” of „briljant zuurgroen BS (lissaminegroen) E 142” worden gekleurd.
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BIJLAGE IV
Behandelingen als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder b), i), eerste streepje, en onder b), ii), eerste streepje
1. De padierijst moet zo worden bewerkt dat de totale bewerkingsopbrengst en de opbrengst aan hele korrels gelijk zijn
aan de opbrengsten die vooraf door het analyselaboratorium zijn vastgesteld op basis van een bij de overname van de
toegewezen rijst genomen monster, met een tolerantie van ± 1 % voor de totale bewerkingsopbrengst en voor de
opbrengst aan hele korrels.
De verkregen volwitte rijst moet dezelfde kenmerken hebben en van hetzelfde ras zijn als de toegewezen rijst.
2. Met het oog op de identificatie moet het na verwerking verkregen product met de traceerkleurstof „patentblauw V
E131” of „briljant zuurgroen BS (lissaminegroen) E 142” worden gekleurd.

BIJLAGE V

14.8.2003
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VERORDENING (EG) Nr. 1444/2003 VAN DE COMMISSIE
van 13 augustus 2003
inzake de afgifte van invoercertificaten voor producten van de sector schapen- en geitenvlees in
het kader van de algemene tariefcontingenten per land voor het derde kwartaal 2003
Frankrijk als in Nederland voor een hoeveelheid van 50
ton aanvragen voor invoer van producten van oorsprong
uit Zuid-Afrika (landengroep 5 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2366/2002) ingediend. Voor invoer van
producten van oorsprong uit landen die behoren tot de
andere landengroepen die zijn genoemd in de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 2366/2002 is geen enkele aanvraag
ingediend.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad van 19
december 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector schapen- en geitenvlees (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1439/95 van de Commissie van
26 juni 1995 tot vaststelling van bepalingen van Verordening
(EG) nr. 2467/98 van de Raad inzake de invoer en de uitvoer
van producten van de sector schapen- en geitenvlees (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 272/2001 (3), en met
name op artikel 16, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In titel II, onder B, van Verordening (EG) nr. 1439/95
zijn de uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor het
gebruik van de algemene tariefcontingenten per land
voor de invoer van producten van de sector schapen- en
geitenvlees. Overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1439/95 moet worden besloten in
hoeverre gunstig kan worden beschikt op de voor het
derde kwartaal 2003 ingediende aanvragen voor invoercertificaten.
Overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr.
1439/95 is de maximumhoeveelheid die voor het derde
kwartaal van 2003 beschikbaar is, gelijk aan een vierde
van het totale contingent voor het lopende jaar. De
beschikbare hoeveelheid voor het contingent met volgnummer 09.4037 (landengroep 5) in de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 2366/2002 van de Commissie van
27 december 2002 houdende opening van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenen geitenvlees voor 2003 (4), gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 915/2003 (5), is bijgevolg beperkt tot 50 ton
voor het derde kwartaal 2003. Indien de hoeveelheden
waarvoor invoercertificaten zijn aangevraagd groter zijn
dan het tariefcontingent van 50 ton, wordt op de
gevraagde hoeveelheid een algemeen verlagingspercentage toegepast. Tussen 1 en 10 juli 2003 zijn zowel in

(3)

Gezien de voor het derde kwartaal beschikbare hoeveelheden bedraagt de mate van inwilliging van de
aanvragen 50 % voor groep 5.

(4)

Gememoreerd wordt dat de certificaten slechts kunnen
worden gebruikt voor producten die voldoen aan de in
de Gemeenschap geldende diergeneeskundige voorschriften,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Van de totale hoeveelheid van 50 ton die beschikbaar is voor
de gehele Gemeenschap mogen Frankrijk en Nederland elk de
in titel II, onder B, van Verordening (EG) nr. 1439/95 bedoelde
invoercertificaten afgeven, voor een hoeveelheid van 25 ton
equivalent geslacht gewicht, voor producten van oorsprong uit
Zuid-Afrika waarvoor in het kader van contingent nr. 09.4037
(landengroep 5), als bedoeld in de bijlage bij Verordening (EG)
nr. 2366/2002, tussen 1 en 10 juli 2003 aanvragen zijn ingediend voor het derde kwartaal 2003.
Het toegestane nettogewicht moet worden berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van Verordening (EG) nr.
2366/2002.
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 26 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 augustus 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

341 van 22.12.2001, blz. 3.
143 van 27.6.1995, blz. 7.
41 van 10.2.2001, blz. 3.
351 van 28.12.2002, blz. 73.
130 van 27.5.2003, blz. 5.
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RICHTLIJN 2003/79/EG VAN DE COMMISSIE
van 13 augustus 2003
tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde Coniothyrium minitans op te nemen
als werkzame stof
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

singen waarvoor ze zijn onderzocht en die zijn opgenomen in het evaluatieverslag van de Commissie. De
betrokken werkzame stof moet derhalve in bijlage I
worden opgenomen om ervoor te zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten, in
alle lidstaten kunnen worden toegelaten overeenkomstig
het bepaalde in die richtlijn.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/70/EG van
de Commissie (2), en met name op artikel 6, lid 1,

(6)

Hoewel voor micro-organismen nog geen uniforme
beginselen zijn vastgesteld, moeten de lidstaten bij het
verlenen van toelatingen de algemene bepalingen van
artikel 4 van de richtlijn toepassen. Het is dienstig te
bepalen dat het uiteindelijke evaluatieverslag (met
uitzondering van de vertrouwelijke informatie als
bedoeld in artikel 14 van Richtlijn 91/414/EEG) door de
lidstaat ter beschikking moet worden gesteld of
gehouden van alle belanghebbenden.

(7)

De lidstaten moeten na de opneming over een redelijke
termijn beschikken om de bepalingen van Richtlijn 91/
414/EEG ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen
die Coniothyrium minitans bevatten, ten uitvoer te
leggen en met name om, binnen deze termijn, bestaande
voorlopige toelatingen om te zetten in volwaardige
toelatingen, te wijzigen of in te trekken overeenkomstig
het bepaalde in Richtlijn 91/414/EEG.

(8)

Richtlijn 91/414/EEG moet dienovereenkomstig worden
gewijzigd.

(9)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

De Duitse autoriteiten hebben, overeenkomstig artikel 6,
lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG op 10 september 1997
van Prophyta GmbH, hierna „de aanvrager” te noemen,
een aanvraag om opneming van de werkzame stof
Coniothyrium minitans in bijlage I bij de richtlijn
ontvangen. Bij Beschikking 98/676/EG van de
Commissie (3), gewijzigd bij Beschikking 2002/748/
EG (4), is bevestigd dat het dossier volledig is, en dat dus
kan worden aangenomen dat het in beginsel voldoet aan
de voorschriften inzake gegevens en informatie die zijn
opgenomen in de bijlagen II en III bij Richtlijn 91/414/
EEG.
Voor deze werkzame stof zijn de uitwerking op de
menselijke gezondheid en het milieueffect overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, leden 2 en 4, van Richtlijn
91/414/EEG beoordeeld voor de door de aanvrager
voorgestelde toepassingen. De als rapporteur aangewezen lidstaat heeft op 13 maart 2000 een ontwerp van
het beoordelingsverslag voor deze stof bij de Commissie
ingediend.
Het ontwerp-beoordelingsverslag is door de lidstaten en
de Commissie onderzocht in het kader van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.
Het onderzoek is op 4 juli 2003 afgesloten met het
evaluatieverslag van de Commissie over Coniothyrium
minitans.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
(4)

(5)

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

Uit het onderzoek is niet gebleken dat er nog vragen of
zorgpunten zijn waarover de Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid moet worden geraadpleegd.
Uit de verschillende analyses is gebleken dat mag worden
verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die Coniothyrium minitans bevatten, in het licht van artikel 5, lid 3,
van Richtlijn 91/414/EEG in het algemeen zullen
voldoen aan de in artikel 5, lid 1, onder a) en b), van die
richtlijn gestelde eisen, inzonderheid voor de toepasPB L
PB L
PB L
PB L

230 van 19.8.1991, blz. 1.
184 van 23.7.2003, blz. 9.
317 van 26.11.1998, blz. 47.
243 van 11.9.2002, blz. 19.

Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2
De lidstaten dienen uiterlijk op 30 juni 2004 de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te
maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Zij passen die bepalingen toe met ingang van 1 juli 2004.
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Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

voorwaarden van artikel 4, lid 1, onder b), c), d) en e), van
Richtlijn 91/414/EEG. Indien nodig moeten zij de toelating
voor een dergelijk gewasbeschermingsmiddel uiterlijk op 30
juni 2005 wijzigen of intrekken.

Artikel 3

Artikel 4

1.
De lidstaten moeten de toelating voor elk gewasbeschermingsmiddel dat Coniothyrium minitans bevat, onderzoeken
om ervoor te zorgen dat de in bijlage I bij Richtlijn 91/414/
EEG vastgestelde voorwaarden voor deze werkzame stof in acht
zijn genomen. Indien nodig moeten zij de toelating uiterlijk op
30 juni 2004 wijzigen of intrekken overeenkomstig Richtlijn
91/414/EEG.
2.
Uiterlijk op 31 december 2004 moeten de lidstaten elk
toegelaten gewasbeschermingsmiddel dat Coniothyrium minitans als enige werkzame stof of als een van de in bijlage I bij
Richtlijn 91/414/EEG voorkomende werkzame stoffen bevat,
opnieuw beoordelen op basis van een dossier dat voldoet aan
de in bijlage III bij die richtlijn gestelde eisen. Op basis van die
beoordeling moeten zij bepalen of het middel voldoet aan de

Deze richtlijn treedt in werking op 1 januari 2004.
Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 augustus 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
In bijlage I moet aan de tabel de volgende regel worden toegevoegd:
Benaming, identificatienummers

„71

Coniothyrium minitans
Stam
CON/M/91-08
(DSM 9660)
CIPAC nr. 614

IUPAC-benaming

Niet van toepassing

Zuiverheid (1)

Voor details inzake
zuiverheid en controle
op de productie, zie het
evaluatieverslag

Inwerkingtreding

1 januari 2004

Geldigheidsduur

31 december 2013

Specifieke bepalingen

De stof mag alleen worden toegestaan voor gebruik als
fungicide.
Bij het verlenen van toelatingen moet rekening worden
gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over
Coniothyrium minitans, en met name de aanhangsels I en
II, dat op 4 juli 2003 door het Permanent Comité voor de
voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd.

Publicatieblad van de Europese Unie

Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten
— bijzondere aandacht besteden aan de veiligheid van
gebruikers en werknemers en moeten zij ervoor zorgen
dat de toelatingsvoorwaarden adequate beschermende
maatregelen omvatten.
(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.”
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

BESLUIT VAN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ
van 1 juli 2003
inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Economisch en Sociaal
Comité
(2003/603/EG)
DE SECRETARIS-GENERAAL,

Overwegende de gemeenschappelijke verklaring betreffende
Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement
en de Raad (2), waarin het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie de overige instellingen verzoeken interne regels vast
te stellen inzake toegang van het publiek tot documenten, en
daarbij rekening te houden met de beginselen en beperkingen
van genoemde verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name artikel 255, leden 2 en 3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van
het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de
Raad en de Commissie (1),

Overwegende de inhoud van het besluit van het bureau van het
EESC van 27 mei 1997 inzake de toegang van het publiek tot
EESC-documenten (3),

Gelet op het reglement van orde van het Europees Economisch
en Sociaal Comité (EESC), en met name artikel 64, leden 1 en
2,
Gelet op de maatregelen die het Europees Parlement, de Raad,
de Commissie en het Comité van de Regio's inzake de toegang
van het publiek tot officiële documenten hebben vastgesteld,

BESLUIT ALS VOLGT:
TITEL I

OPENBAAR DOCUMENTENREGISTER VAN HET EESC

Artikel 1
Toepassingsgebied
Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft
een recht van toegang tot documenten van het Europees
Economisch en Sociaal Comité, volgens de beginselen en onder
de voorwaarden en beperkingen die in Verordening (EG) nr.
1049/2001 zijn vastgelegd en met inachtneming van de specifieke bepalingen van onderhavig besluit.
Artikel 2
Totstandbrenging
1.
Overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr.
1049/2001 wordt binnen de instelling een openbaar documentenregister van het Europees Economisch en Sociaal Comité
opgezet.
(1) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

2. Dit register bevat de door het EESC goedgekeurde
adviezen, de adviezen van zijn gespecialiseerde afdelingen en
een aantal andere, in bijlage vermelde documenten. Ook kan
het register door het Comité opgestelde besluiten of andere
documenten bevatten, alsmede verwijzingen naar documenten
die de instelling heeft ontvangen of opgesteld vanaf 3 december
2001, d.w.z. de datum met ingang waarvan Verordening (EG)
nr. 1049/2001 van toepassing is.

3. Met inachtneming van Verordening (EG) nr. 45/2001 van
het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door de
communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens (4), en van artikel 16 van Verordening
(EG) nr. 1049/2001, worden alle documenten op de website
van het Comité openbaar gemaakt.
(2) PB L 173 van 27.6.2001, blz. 5.
(3) PB L 339 van 10.12.1997, blz. 18.
(4) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
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Registratie van documenten

2. Het Comité maakt al zijn adviezen toegankelijk door
middel van het register, zodat de burgers rechtstreeks toegang
kunnen krijgen tot de volledige tekst van de documenten.

1.
De in artikel 2, lid 2, genoemde documenten worden zo
spoedig mogelijk in het register opgenomen. Het directoraat
Algemene zaken neemt de nodige interne maatregelen om deze
registratie te waarborgen.

3. Het Comité maakt dit register elektronisch toegankelijk
op zijn website en geeft de burgers on line informatie over de
wijze waarop verzoeken om toegang tot documenten dienen te
worden ingediend.

Artikel 3

2.
Documenten die in het kader van de adviesprocedure of
andere werkzaamheden van het Comité zijn opgesteld, worden
onder verantwoordelijkheid van het orgaan of het directoraat
dat voor het beheer ervan verantwoordelijk is, in het register
opgenomen zodra zij gedeponeerd of openbaar gemaakt zijn.
3.
Ieder document dat de instelling ontvangen heeft van een
derde in de zin van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1049/
2001 kan in het register worden opgenomen, behalve indien
het gaat om een „gevoelig” document in de zin van artikel 9
van bovengenoemde verordening; in dat geval moeten de in
genoemd artikel vermelde beperkingen in acht worden
genomen.
Artikel 4
Rechtstreeks toegankelijke documenten
1.
Voorzover mogelijk moeten alle documenten die het
Comité in het kader van de adviesprocedure heeft opgesteld,
voor de burgers toegankelijk zijn in elektronische vorm, met
inachtneming van de uitzonderingsbepalingen zoals genoemd
in de artikelen 4 en 9 van Verordening (EG) nr. 1049/2001.

4. Indien mogelijk dienen andere documenten, met name
documenten die verband houden met de ontwikkeling van
beleid of strategie, rechtstreeks toegankelijk te worden gemaakt.
Artikel 5
Op verzoek toegankelijke documenten
1. Documenten die het EESC buiten de adviesprocedure om
heeft opgesteld, alsook belangrijke door het Comité ontvangen
documenten moeten, voorzover mogelijk, voor de burgers
rechtstreeks toegankelijk zijn via het register, met inachtneming
van de beperkingen voortvloeiende uit de artikelen 4 en 9 van
Verordening (EG) nr. 1049/2001.
2. Wanneer de tekst van een in het register ingeschreven
document niet integraal toegankelijk is, hetzij omdat deze niet
elektronisch beschikbaar is, hetzij omdat er sprake is van een
van de in de artikelen 4 en 9 van Verordening (EG) nr. 1049/
2001 genoemde uitzonderingsgevallen, kan de aanvrager schriftelijk of door gebruik te maken van het elektronische formulier
op de website, om toegang tot het document verzoeken. Het
Comité kan dan ofwel toegang tot het document verlenen,
ofwel schriftelijk de redenen meedelen waarom het verzoek
volledig of gedeeltelijk wordt afgewezen.

TITEL II
INITIËLE VERZOEKEN

Artikel 6

Artikel 7

Indiening van een initieel verzoek

Behandeling van een initieel verzoek

1.
Een verzoek om toegang tot een document wordt schriftelijk (per post, fax of e-mail) gericht aan de secretaris-generaal
van het Comité of aan het op de website van het Comité
vermelde adres, in een van de talen die in artikel 314 van het
EG-Verdrag worden genoemd.

1. Ieder verzoek om toegang tot een document dat in het
bezit is van het Comité, wordt op dezelfde dag behandeld door
de dienst Post/Archieven, die zorg draagt voor een ontvangstbevestiging, het antwoord opstelt en het document binnen de
gestelde termijn verstrekt.

2.
Het verzoek moet voldoende nauwkeurig geformuleerd
zijn en met name gegevens bevatten waaruit kan worden opgemaakt om welk document of welke documenten het gaat. Het
dient voorzien te zijn van de naam en het adres van de
aanvrager.

2. Indien het verzoek betrekking heeft op een door het
Comité opgesteld document dat onder een van de uitzonderingen van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 valt,
richt de dienst Post/Archieven zich tot de dienst of de instantie
die het document heeft geschreven en die binnen een termijn
van vijf werkdagen voorstelt welk gevolg aan het verzoek wordt
gegeven.

3.
Is een verzoek niet nauwkeurig genoeg, dan verzoekt de
instelling de aanvrager om nadere informatie en is zij hem
hierbij behulpzaam; in dit geval gaat de termijn waarbinnen
antwoord moet worden gegeven pas in op het moment waarop
de instelling deze informatie ontvangt.

4.
De verzoeker is niet verplicht de redenen voor zijn
verzoek te vermelden.

3. Wanneer er twijfel is over openbaarmaking van documenten die van een derde afkomstig zijn, raadpleegt het Comité
deze derde, die vijf werkdagen de tijd krijgt om te reageren. Zo
moet kunnen worden beoordeeld of een van de uitzonderingsbepalingen van de artikelen 4 en 9 van Verordening (EG) nr.
1049/2001 van toepassing is. Heeft het Comité na vijf werkdagen geen antwoord ontvangen, dan zet het de procedure
voort.
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5. Bij uitblijven van een antwoord van het Comité binnen de
voorgeschreven termijn heeft de aanvrager het recht een confirmatief verzoek in te dienen.

Artikel 8
Termijn waarbinnen het verzoek moet zijn behandeld
1.
Uiterlijk 15 werkdagen na registratie van het verzoek
wordt het gewenste document door de dienst Post/Archieven
toegankelijk gemaakt en verstrekt.
2.
Is het Comité niet in staat het document toegankelijk te
maken, dan deelt het de aanvrager schriftelijk de redenen mee
waarom het het verzoek volledig of gedeeltelijk afwijst, waarbij
het hem attendeert op zijn recht om een confirmatief verzoek
in te dienen.
3.
In dat geval heeft de aanvrager vanaf de ontvangst van
het antwoord 15 werkdagen de tijd om zo'n confirmatief
verzoek in te dienen.
4.
In uitzonderlijke gevallen, bij een verzoek om een zeer
lijvig document of om een groot aantal documenten, kan de in
lid 1 genoemde termijn met 15 werkdagen worden verlengd,
mits de aanvrager daarvan tevoren in kennis wordt gesteld met
nauwkeurige vermelding van de redenen daarvoor.

Artikel 9
Bevoegde autoriteiten
1. Initiële verzoeken worden behandeld door de dienst Post/
Archieven.
2. Positieve antwoorden op initiële verzoeken worden naar
de aanvrager doorgeleid door de directeur die verantwoordelijk
is voor de in lid 1 van dit artikel genoemde eenheid. Hij kan
deze bevoegdheid delegeren.
3. Het besluit om een initieel verzoek te weigeren, wordt
genomen door diezelfde directeur, op voorstel van de dienst
Post/Archieven of de instantie die het document heeft
geschreven. Het besluit moet met redenen worden omkleed.
4. De directeur kan te allen tijde advies inwinnen bij de juridische dienst en/of de persoon die over de bescherming van
gegevens gaat.

TITEL III
CONFIRMATIEVE VERZOEKEN EN BEROEP

Artikel 10
Indiening van een confirmatief verzoek

Artikel 12

Bevoegde autoriteit

1.
Bij uitblijven van een antwoord op een initieel verzoek
binnen de voorgeschreven termijn, of na ontvangst van een
antwoord waarin de toegang tot het gewenste document
volledig of gedeeltelijk wordt geweigerd, kan bij het Comité
binnen een termijn van 15 werkdagen schriftelijk een confirmatief verzoek worden ingediend.

1. Een confirmatief verzoek wordt beantwoord door de
secretaris-generaal van het Comité. Deze bevoegdheid kan
worden gedelegeerd.

2.
Voor het formuleren van het confirmatieve verzoek
gelden dezelfde vormvereisten als voor het initiële verzoek.

2. De secretaris-generaal kan advies inwinnen bij de juridische dienst en/of de persoon die over de bescherming van gegevens gaat, die binnen drie werkdagen advies uitbrengt.

Artikel 11
Behandeling en termijn waarbinnen antwoord moet zijn
gegeven
1.
Bij de behandeling van confirmatieve verzoeken wordt
uitgegaan van dezelfde regels als in artikel 7 van dit besluit zijn
genoemd.

Artikel 13

Beroepsmogelijkheden met betrekking tot confirmatieve
verzoeken

2.
Binnen 15 werkdagen te rekenen na registratie van het
confirmatieve verzoek verleent het Comité toegang tot het
document of deelt het schriftelijk de redenen mee waarom het
het verzoek volledig of gedeeltelijk afwijst.

1. Indien het EESC het verzoek volledig of gedeeltelijk
afwijst, attendeert het de aanvrager op de beroepsmogelijkheden die openstaan, namelijk: beroep op de rechter tegen de
instelling en/of een klacht bij de ombudsman, onder de voorwaarden van de artikelen 195 en 230 van het EG-Verdrag.

3.
In uitzonderlijke gevallen, bij een verzoek om een zeer
lijvig document of om een groot aantal documenten, kan de in
voorgaand lid genoemde termijn met 15 werkdagen worden
verlengd, mits de aanvrager daarvan tevoren in kennis wordt
gesteld met nauwkeurige vermelding van de redenen daarvoor.

2. Uitblijven van een antwoord binnen de voorgeschreven
termijn geldt als een afwijzend antwoord en geeft de aanvrager
het recht beroep in te stellen of een klacht in te dienen, onder
de in voorgaand lid genoemde voorwaarden.

L 205/22

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

14.8.2003

TITEL IV
VERSTREKKING VAN DOCUMENTEN EN KOSTEN VAN HET ANTWOORD

Artikel 14
Verstrekking

2. De hoogte van deze vergoeding kan bij besluit van de in
artikel 9, lid 2, bedoelde autoriteit worden herzien.

1.
De documenten worden verstrekt door afgifte van een
kopie op papier of in elektronische vorm, volgens de voorkeur
van de aanvrager.

3. Over kosten in verband met verstrekking van documenten op andere manieren, beslist de in artikel 9, lid 2,
bedoelde autoriteit. Deze kosten mogen de werkelijke kosten
ervan echter niet overschrijden.

2.
Indien een document door het Comité of door een andere
instelling reeds vrijgegeven is en gemakkelijk toegankelijk is,
kan het Comité de toegang tot het gewenste document vergemakkelijken door de aanvrager mee te delen hoe het kan
worden verkregen.

4. In geval van herhaalde verzoeken om lijvige documenten
of om een groot aantal documenten, kan de instelling informeel
met de aanvrager overleggen om een oplossing te vinden.

Artikel 15
Kosten van het antwoord
1.
De kosten van vervaardiging en verzending van kopieën
kunnen ten laste van de aanvrager worden gebracht. Deze
kosten mogen de werkelijke kosten ervan echter niet overschrijden.
2.
Inzage ter plekke, kopieën van minder dan 20 bladzijden
A4 en rechtstreekse toegang in elektronische vorm of via het
register, zijn kosteloos.

5. In druk verschenen documenten vallen niet onder het
toepassingsgebied van dit besluit; voor deze documenten blijft
het bestaande tariefsysteem van kracht.
Artikel 18
Slotbepaling
Dit besluit vervangt het besluit van het EESC-bureau van 27
mei 1997 inzake de toegang van het publiek tot documenten
van het Comité.
Artikel 19

Artikel 16

Inwerkingtreding

Bijkomende kosten van vertaling

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het besluit inzake de
instelling van het documentenregister is vanaf 1 augustus 2003
van toepassing.

Documenten worden verstrekt in de beschikbare talen. Indien
de aanvrager wenst dat het document in een andere officiële
EU-taal wordt vertaald, wordt het tarief dat binnen de instelling
voor freelancevertalingen geldt in rekening gebracht.

De directeur Algemene zaken is met de uitvoering ervan belast.

Artikel 17
Verzoek om lijvige documenten
1.
Bij verstrekking van documenten langer dan 20 bladzijden A4 dient een vergoeding te worden betaald van 10 euro
+ 3 eurocent per bladzijde.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2003.
De secretaris-generaal
Patrick VENTURINI
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BIJLAGE
EESC-documenten die via het register openbaar toegankelijk zijn
Adviezen van het Comité
Adviezen van de gespecialiseerde afdelingen
Brochures
Bulletins
Perscommuniqués
Verslagen van de beraadslagingen over de tijdens de zitting goedgekeurde adviezen
Informatieve nota's initiatiefadviezen
Informatieve nota's nieuwe raadplegingen
Informatieve nota's informatieve rapporten
Informatieve nota's zittingen
Notulen van de vergaderingen van de gespecialiseerde afdelingen en de zittingen
Activiteitenverslagen
Informatieve rapporten
Resoluties
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