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VERORDENING (EG) Nr. 154/2004 VAN DE RAAD
van 26 januari 2004
betreffende sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging,
voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004, van het protocol tot vaststelling van de
vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust
van Ivoorkust
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37, juncto artikel 300, lid 2 en
lid 3, eerste alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement (1),
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig de Overeenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust
inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust (2) hebben
de overeenkomstsluitende partijen, vóór het verstrijken
van de geldigheidsduur van het aan de overeenkomst
gehechte protocol, onderhandelingen gevoerd om in
gemeenschappelijk overleg de inhoud van het protocol
voor de volgende periode vast te stellen en, eventueel, te
bepalen welke wijzigingen of aanvullingen in de bijlage
moeten worden aangebracht.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de
verlenging, voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni
2004, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust, wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van de overeenkomst is aan deze verordening
gehecht (4).

Artikel 2
De in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden
als volgt over de lidstaten verdeeld:
a) demersale visserij:
Spanje: 600 BRT per maand op jaarbasis;
b) tonijnvisserij:
i) met de zegen:

(2)

De twee partijen hebben besloten het huidige protocol,
dat is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 722/2001 (3),
bij een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
voor een jaar te verlengen, in afwachting dat onderhandelingen worden gevoerd over de in het protocol aan te
brengen wijzigingen.

— Frankrijk: 18 vaartuigen,
— Spanje: 21 vaartuigen;
ii) met drijvende beug:
— Spanje: 15 vaartuigen,
— Portugal: 5 vaartuigen;

(3)

Het is in het belang van de Gemeenschap dit protocol
goed te keuren.

iii) met de hengel:
— Frankrijk: 7 vaartuigen,
— Spanje: 5 vaartuigen.

(4)

De sleutel voor de verdeling van de vangstmogelijkheden
over de lidstaten moet worden bevestigd,

(1) Advies uitgebracht op 18 december 2003 (nog niet verschenen in
het Publicatieblad).
(2) PB L 379 van 31.12.1990, blz. 3.
(3) PB L 102 van 12.4.2001, blz. 1.

Indien de vergunningaanvragen van bovengenoemde lidstaten
betrekking hebben op een kleinere hoeveelheid dan er volgens
het protocol mag worden gevangen, kan de Commissie
aanvragen van andere lidstaten in overweging nemen.
(4) PB L 319 van 4.12.2003, blz. 19.
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Artikel 3
De lidstaten waarvan vissersvaartuigen in het kader van de overeenkomst vissen, dienen de in de visserijzone van Ivoorkust van elk bestand gevangen hoeveelheden aan de Commissie te melden overeenkomstig
het bepaalde in Verordening (EG) nr. 500/2001 van de Commissie (1).
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 26 januari 2004.
Voor de Raad
De voorzitter
B. COWEN

(1) PB L 73 van 15.3.2001, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 155/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
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 30 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
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 29 januari 2004 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 ( )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052
204
212
999

87,7
37,2
127,9
84,3

0707 00 05

052
204
999

138,3
45,2
91,8

0709 90 70

052
204
999

80,5
54,7
67,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
448
624
999

47,1
54,5
48,2
44,1
32,8
84,2
51,8

0805 20 10

052
204
999

74,2
89,3
81,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
204
220
464
624
662
999

76,0
74,2
82,7
82,6
78,7
38,0
72,0

0805 50 10

052
600
999

73,0
62,0
67,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
720
999

73,2
55,3
96,5
87,2
86,9
79,8

0808 20 50

060
388
400
528
720
999

61,1
108,6
88,0
81,9
45,5
77,0

1

(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. 156/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
betreffende de financiële steun van de Gemeenschap aan de communautaire referentielaboratoria
overeenkomstig artikel 28 van Beschikking 90/424/EEG
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(7)

De koers voor de omrekening van de betalingsaanvragen
in nationale valuta als omschreven in Verordening (EG)
nr. 2799/98 van de Raad van 15 december 1998 tot
vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de
euro (3), moet worden verduidelijkt.

(8)

Er moeten voorschriften worden vastgesteld met het oog
op een geharmoniseerde opstelling van de voorlopige
begroting van de uitgaven van de laboratoria in verband
met activiteiten uit hoofde van de communautaire veterinaire wetgeving.

(9)

Aangezien Verordening (EG) nr. 324/2003 op een aantal
punten gewijzigd moet worden, moet die verordening
voor de duidelijkheid worden vervangen.

(10)

In het kader van een gezond financieel beheer moeten
de subsidievoorwaarden met terugwerkende kracht vanaf
het begin van 2004 worden toegepast met het oog op
de vaststelling van de voor vergoeding in aanmerking
komende kosten die in de loop van dat jaar werden
gedaan.

(11)

Met het oog op de financiële controle gelden de artikelen
8 en 9 van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de
Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid (4).

(12)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni
1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en
met name op artikel 28, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De subsidiecriteria voor de uitgaven van de communautaire referentielaboratoria die financiële steun ontvangen
overeenkomstig artikel 28 van Beschikking 90/424/EEG
en de procedures voor de indiening van uitgaven en het
uitvoeren van audits zijn vastgesteld bij Verordening
(EG) nr. 324/2003 van de Commissie (2).

(2)

De communautaire referentielaboratoria (hierna „de
laboratoria” genoemd) verrichten functies en taken die in
de communautaire veterinaire wetgeving zijn vastgelegd
om de Gemeenschap bij te staan.

(3)

De hoogte van de jaarlijkse financiële steun van de
Gemeenschap (hierna „financiële steun” genoemd) voor
de exploitatie van bepaalde laboratoria wordt jaarlijks
vastgesteld door middel van specifieke beschikkingen
betreffende de sectoren veterinaire aspecten van de
volksgezondheid, diergezondheid en residuen.

(4)

De kosten in verband met dienstreizen van het personeel
van de laboratoria moeten op dit moment door de laboratoria worden gefinancierd uit de algemene kosten van
de begunstigde, die maximaal 7 % van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten van de actie
bedragen.

(5)

Aangezien die dienstreizen een steeds groter aandeel van
de algemene kosten van de begunstigde uitmaken en
bepaalde kosten van dienstreizen kunnen worden
vergoed op basis van een vaste dagvergoeding, moet
hiervoor een aparte categorie worden gecreëerd in de
jaarlijkse voor vergoeding in aanmerking komende
kosten van elk laboratorium.

(6)

Gezien de kosten en baten van de workshops is het
wenselijk het aantal voor vergoeding in aanmerking
komende deelnemers aan workshops te beperken en
hiervoor slechts één deelnemer per lidstaat uit te
nodigen. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan
binnen de grenzen van de financiële steun die voor het
organiseren van de workshop is verleend van deze regel
worden afgeweken.

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz.
1).
2
( ) PB L 47 van 21.2.2003, blz. 14.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voorlopige begroting
De communautaire referentielaboratoria (hierna „de laboratoria”
genoemd) dienen vóór 1 oktober van elk kalenderjaar „n” de
voorlopige begroting in van hun uitgaven in verband met
communautaire activiteiten voor het kalenderjaar „n + 1”.
De laboratoria verstrekken de voorlopige begroting in elektronische vorm volgens het model van bijlage I.
(3) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 1.
(4) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.
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Artikel 2

Artikel 5

Subsidievoorwaarden

Betaling van financiële steun van de Gemeenschap voor
het organiseren van workshops

Binnen de grenzen van de jaarlijks aan de laboratoria toegekende financiële steun van de Gemeenschap zijn de in bijlage II
vermelde subsidievoorwaarden van toepassing op de uitgaven
voor personeel, kapitaalgoederen, verbruiksgoederen, de
verzending van monsters voor vergelijkende tests, dienstreizen
en de algemene kosten.

Op voorwaarde dat de workshop efficiënt georganiseerd is en
de begunstigde de vereiste gegevens binnen de in dit artikel
vastgestelde termijnen aan de Commissie meedeelt, wordt de
financiële steun voor de organisatie van workshops als volgt
betaald:
a) een voorschot van 70 % kan op verzoek van de begunstigde
binnen zestig dagen vóór de vastgestelde datum van de
workshop worden betaald;

Artikel 3

b) het saldo wordt betaald nadat de Commissie de bewijsstukken en een technisch verslag over het gebruik van de
financiële steun heeft goedgekeurd;

Betaling van financiële steun voor de exploitatie van de
laboratoria

c) de bewijsstukken worden uiterlijk drie maanden na afloop
van de workshop volgens het model van bijlage V ingediend;

Op voorwaarde dat de goedgekeurde werkprogramma's efficiënt worden uitgevoerd en de begunstigden de vereiste gegevens aan de Commissie binnen de in dit artikel vastgestelde
termijnen meedelen, wordt de financiële steun voor de exploitatie van het laboratorium als volgt betaald:

d) bij niet-naleving van de onder c) aangegeven termijn wordt
de financiële steun verlaagd met 25 % bij één maand overschrijding, 50 % bij twee maanden, 75 % bij drie maanden
en 100 % bij vier maanden overschrijding.

a) een voorschot van 70 % van het totale bedrag kan worden
betaald op verzoek van de begunstigde;
b) het saldo wordt betaald na overlegging door de begunstigde
van:
i) een financieel verslag dat door de directeur van het laboratorium is gefiatteerd,
ii) bewijsstukken voor de vergelijkende tests, en
iii) een technisch verslag;

Artikel 6
Bewijsstukken
1. De technisch directeur van het laboratorium bewaart een
gefiatteerd afschrift van de bewijsstukken, zoals facturen, salarisafrekeningen en werkstaten en bewijsstukken betreffende de
verzending van monsters en dienstreizen.
2. De begunstigde registreert de bij de Commissie ingediende uitgaven in zijn boekhoudsysteem en bewaart alle
bewijsstukken gedurende vijf jaar met het oog op audits.

c) het gefiatteerde financiële verslag wordt uiterlijk 31 maart
van het jaar dat volgt op de periode waarvoor de financiële
steun is verleend, volgens het model in bijlage III ingediend;

De bewijsstukken ter staving van alle gemaakte kosten en
bestede uren zoals vermeld in de vergoedingsaanvraag worden
op verzoek aan de Commissie gezonden.

d) bij niet-naleving van de onder c) aangegeven termijn wordt
de financiële steun verlaagd met 25 % op 1 mei, met 50 %
op 1 juni, met 75 % op 1 juli en met 100 % op 1
september.

Artikel 7

Artikel 4
Subsidievoorwaarden voor workshops

Omrekeningskoers voor aanvragen in nationale valuta
De omrekeningskoers voor in maand „n” ingediende aanvragen
in nationale valuta is die van de tiende dag van maand „n + 1”
of die van de eerste voorafgaande dag waarvoor een algemene
notering beschikbaar is.
Artikel 8
Audits

1.
Binnen de grenzen van de voor het organiseren van een
workshop toegekende financiële steun zijn de in bijlage IV
opgenomen subsidievoorwaarden van toepassing op de
uitgaven voor reizen en dagvergoedingen voor maximaal 30
deelnemers aan workshops, van wie er per lidstaat ten minste
één wordt uitgenodigd.

De Commissie kan audits uitvoeren overeenkomstig artikel 9
van Verordening (EG) nr. 1258/1999.
Artikel 9
Intrekking

2.
In naar behoren gemotiveerde gevallen kunnen afwijkingen van lid 1 worden toegestaan krachtens de beschikking
betreffende de jaarlijkse financiële steun van de Gemeenschap
voor de exploitatie van bepaalde laboratoria.

Verordening (EG) nr. 324/2003 wordt ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening
beschouwd als verwijzingen naar deze verordening.

worden
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Artikel 10
Inwerkingtreding en toepassing
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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(artikel 1)
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BIJLAGE II
(artikel 2)
Subsidievoorwaarden voor uitgaven met betrekking tot personeel, kapitaalgoederen, verbruiksgoederen,
verzending van monsters voor vergelijkende tests, dienstreizen en algemene kosten
1. Pe rson ee l
De kosten van het personeel, ongeacht de rechtspositie daarvan, zijn beperkt tot de daadwerkelijk betaalde loonkosten
(salarissen, sociale lasten en pensioenbijdragen) voor wetenschappelijk personeel, wetenschappers in opleiding, technisch en administratief personeel, dat — voltijds of deeltijds — specifiek voor communautaire taken is ingezet, zoals
aangegeven in het goedgekeurde werkprogramma.
Alle tijd die het personeel aan communautaire taken besteedt, moet worden geregistreerd en gefiatteerd op basis van
minimaal twaalf maanden en 1 600 uur/jaar. Dit moet ten minste eenmaal per maand worden gedaan door de aangewezen projectleider of een naar behoren gemachtigde senior medewerker van de begunstigde.
2. K a p i ta a lg oe der e n
De aanschaf-, lease- of huurprijs van goederen mag als directe kosten worden opgevoerd. Het voor vergoeding in
aanmerking komende bedrag voor geleaste of gehuurde goederen mag niet meer bedragen dan het bedrag waarvoor
de goederen voor de duur van de test gekocht hadden kunnen worden. De voor vergoeding in aanmerking komende
kosten worden als volgt berekend:
A×C×D
B
A = periode in maanden waarvoor de goederen voor het project worden gebruikt, vanaf de datum van levering.
Alleen goederen die zijn betaald in de periode waarvoor de financiële steun is verleend, komen voor vergoeding
in aanmerking.
B = afschrijvingsperiode 60 maanden (36 maanden voor computerapparatuur van minder dan 25 000 EUR).
C = kosten van de goederen exclusief BTW.
D = procentueel gebruik van de goederen voor het project.
Door de begunstigde betaalde BTW die niet kan worden teruggevorderd, wordt als subsidiabele uitgave beschouwd.
3. V e r br ui ksg oe de r en
De vergoeding is gebaseerd op de daadwerkelijk gedurende de betrokken periode gemaakte kosten, exclusief BTW.
De begunstigde moet ook aangeven welk percentage van het totale budget voor verbruiksgoederen van het laboratorium de verschillende artikelen uitmaken.
Alle overige uitgaven voor administratie, reizen (met uitzondering van de onder punt 5 bedoelde dienstreizen) en
secretariaatswerkzaamheden vallen onder de „algemene kosten”.
4. V e r ze ndi n g v a n monster s voor v e rg e li j ke nde te sts
De vergoeding wordt na overlegging van bewijsstukken gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten, exclusief
BTW, voor het verzenden van monsters met het oog op vergelijkende tests.
5. Di e nstr e i z en
De reis- en verblijfkosten van het personeel van de laboratoria voor dienstreizen die zijn opgenomen in het goedgekeurde werkprogramma worden vergoed tot een maximum van 5 000 EUR. De verblijf- en hotelkosten mogen niet
meer bedragen dan de dagvergoedingen en maximale hotelkosten die voor het personeel van de Commissie gelden.
6. A lg e me ne koste n
Hiervoor wordt automatisch een vast bedrag van 7 % van de werkelijke voor vergoeding in aanmerking komende
kosten zoals aangegeven onder de punten 1 tot en met 5 berekend.
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BIJLAGE IV
(artikel 4)
SUBSIDIEVOORWAARDEN VOOR WORKSHOPS
1. R ei skoste n na a r de pla a ts v a n de w or ksh op
Voor treinreizen komen de kosten van een treinkaartje eerste klas via de kortste route voor vergoeding in aanmerking.
Vliegreizen worden vergoed op basis van toeristenklasse tegen het goedkoopst mogelijke tarief, gelet op de omstandigheden. Indien de omstandigheden het toelaten, worden gereduceerde tarieven (APEX, PEX, Excursion, enz.) gehanteerd. Indien echter tussen de reis en het weekend niet meer dan 24 uur liggen, kunnen extra dagvergoedingen
worden toegekend om voor een gereduceerd tarief in aanmerking te komen, mits de totale kosten (reiskosten +
dagvergoedingen) hierdoor lager worden.
Indien de deelnemers per privé-auto reizen in plaats van per vliegtuig en/of trein, worden de reiskosten vergoed op
basis van een treinkaartje eerste klas via de kortste route, exclusief toeslagen, volgens het goedkoopste tarief. Reizen
twee of meer personen in dezelfde auto, dan heeft alleen de eigenaar van de auto recht op vergoeding van reiskosten.
Parkeer- en tolkosten bij gebruik van een eigen auto worden niet vergoed. Deelnemers die van een privé-auto
gebruikmaken blijven volledig aansprakelijk voor de schade aan de eigen auto of aan derden. De organisator van de
workshop kan in geen geval verzoeken om schadevergoeding te honoreren, ongeacht de redenen voor het gebruik
van een privé-auto.
Iedere nalatigheid van de deelnemer (bv. verlies van bewijsstukken) en de financiële consequenties daarvan blijven de
verantwoordelijkheid van de deelnemer.
2. V e r g oe di ng e n
De volgende vergoedingen, die van toepassing zijn vanaf 24 maart 1999 (datum van publicatie van Verordening (EG,
EGKS, Euratom) nr. 620/1999, PB L 78 van 24.3.1999) worden aangepast overeenkomstig de vergoedingen die
gelden ten tijde van de workshop. In gemotiveerde gevallen kan de dagvergoeding worden verhoogd met het verschil
tussen de hotelkosten (exclusief ontbijt) en de helft van de dagvergoeding.
Land waarin de workshop wordt gehouden

Dagvergoeding (in EUR)

België

149,63

Denemarken

179,28

Duitsland

127,10

Griekenland

113,19

Spanje

141,30

Frankrijk

130,29

Ierland

165,20

Italië

129,82

Luxemburg

143,48

Nederland

147,69

Oostenrijk

121,81

Portugal

142,98

Finland

155,60

Zweden

156,54

Verenigd Koninkrijk

199,21
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VERORDENING (EG) Nr. 157/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten
die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

andere maatregelen van gelijke werking die voor de in
bijlage A van genoemde verordening vermelde basisproducten of de daarmee gelijkgestelde producten in alle
lidstaten worden toegepast uit hoofde van de verordening houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de betrokken sector.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 15
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1787/2003 (2), en met name
op artikel 31, lid 3,

(5)

Overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 wordt steun verleend aan in de Gemeenschap geproduceerde en tot caseïne verwerkte ondermelk, indien deze melk en de daarvan vervaardigde
caseïne aan bepaalde eisen voldoen.

(6)

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

(7)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1039/2003 van
de Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Estland
en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Estland (7), Verordening (EG) nr. 1086/2003
van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van
bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong
uit Slovenië en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Slovenië (8), Verordening (EG) nr.
1087/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer
van bepaalde verwerkte landbouwproducten van
oorsprong uit Letland en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar Letland (9), Verordening (EG) nr. 1088/2003 van de Raad van 18 juni 2003
tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen
voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Litouwen en de uitvoer van
bepaalde
verwerkte
landbouwproducten
naar
Litouwen (10), Verordening (EG) nr. 1089/2003 van de
Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Slowaakse Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Slowaakse Republiek (11) en Verordening (EG) nr. 1090/2003 van de
Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

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

(2)

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

(3)

Voor bepaalde melkproducten die worden uitgevoerd in
de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het
Verdrag vallen, bestaat evenwel het gevaar dat, indien
vooraf hoge restituties worden vastgesteld, de verplichtingen die met betrekking tot deze restituties zijn aangegaan, op het spel worden gezet. Om dat gevaar te voorkomen, dienen passende voorzorgsmaatregelen te
worden genomen, zonder evenwel contracten op lange
termijn uit te sluiten. De vaststelling van specifieke restitutiebedragen voor het vooraf vaststellen van de restituties voor deze producten moet het mogelijk maken beide
doelstellingen te verwezenlijken.

(4)

In artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1520/2000
is bepaald dat voor de vaststelling van de restitutie in
voorkomend geval rekening moet worden gehouden met
de restituties bij de productie en de steunmaatregelen of

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

PB L
PB L
PB L
PB L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
270 van 21.10.2003, blz. 121.
177 van 15.7.2000, blz. 1.
106 van 29.4.2003, blz. 12.

(5) PB L 350 van 20.12.1997, blz. 3.
(6) PB L 76 van 25.3.2000, blz. 9.
(7) PB L 151 van 19.6.2003, blz. 1.
(8) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 1.
(9) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 19.
(10) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 38.
(11) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 56.
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overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Tsjechische Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Tsjechische Republiek (1) komen met ingang van 1 juli 2003 verwerkte
landbouwproducten die niet zijn genoemd in bijlage I bij
het Verdrag en die worden uitgevoerd naar Estland,
Slovenië, Letland, Litouwen, Slowakije of Tsjechië, niet
voor uitvoerrestituties in aanmerking.
(8)

(9)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 999/2003 van de
Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit
Hongarije en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Hongarije (2), komen met ingang
van 1 juli 2003 de in artikel 1, lid 2, van die verordening genoemde producten die naar Hongarije worden
uitgevoerd, niet voor uitvoerrestituties in aanmerking.
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1890/2003 van
de Raad van 27 oktober 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van
bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong
uit Malta en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Malta (3) komen met ingang van 1
november 2003 de verwerkte landbouwproducten die
niet zijn genoemd in bijlage I bij het Verdrag en die
worden uitgevoerd naar Malta niet voor uitvoerrestituties
in aanmerking.

30.1.2004

(10)

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

(11)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restitutiebedragen die van toepassing zijn op de basisproducten genoemd in bijlage A van Verordening (EG) nr. 1520/
2000 en bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1255/
1999 en die worden uitgevoerd in de vorm van in bijlage II
van Verordening (EG) nr. 1255/1999 genoemde goederen,
worden, wat de goederen betreft die in de bijlage bij deze
verordening zijn opgenomen, vastgesteld overeenkomstig die
bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 30 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(1) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 73.
(2) PB L 146 van 13.6.2003, blz. 10.
(3) PB L 278 van 29.10.2003, blz. 1.
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BIJLAGE
Restituties welke van toepassing zijn vanaf 30 januari 2004 op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen
(EUR/100 kg)
Restituties ( )
1

GN-code

ex 0402 10 19

Omschrijving

Bij vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

—

—

45,15

64,50

a) bij uitvoer van producten, bevattende boter of room in de
vorm van een aan PG 3 gelijkgesteld product, tegen verlaagde
prijs krachtens Verordening (EG) nr. 2571/97

54,05

77,22

b) in geval van uitvoer van andere goederen

72,45

103,50

a) bij uitvoer van producten, bevattende boter of room tegen
verlaagde prijs, vervaardigd overeenkomstig het bepaalde in
Verordening (EG) nr. 2571/97

65,10

93,00

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

129,68

185,25

c) in geval van uitvoer van andere goederen

124,60

178,00

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

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van 26
gewichtspercenten (PG 3):

Boter met een vetgehalte van 82 gewichtspercenten (PG 6):

(1) Vanaf 1 juli 2003 zijn deze restituties niet van toepassing op niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende goederen die naar Estland,
Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije of Tsjechië worden uitgevoerd en op de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 999/2003
bedoelde goederen wanneer deze naar Hongarije worden uitgevoerd. Vanaf 1 november 2003 zijn deze restituties niet van toepassing
op niet onder bijlage I van het Verdrag vallende goederen die naar Malta worden uitgevoerd.
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VERORDENING (EG) Nr. 158/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

gehalte aan ruwe celstof, het gehalte aan doppen, het
eiwitgehalte, het vetgehalte of het zetmeelgehalte, daar
deze gehaltes van bijzondere betekenis zijn voor de
hoeveelheid basisproduct die werkelijk voor de vervaardiging van het verwerkte product is gebruikt.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003 (2), inzonderheid op artikel 13, lid
3,

(5)

Ten aanzien van maniokwortel en andere tropische
wortels en knollen en het daarvan vervaardigde meel,
behoeft het economische aspect van de uitvoeren die
zouden kunnen worden overwogen, in het bijzonder
gezien de aard en de herkomst van deze producten, op
het ogenblik geen vaststelling van een restitutie bij
uitvoer. Voor bepaalde verwerkte producten is het,
gezien het geringe aandeel van de Gemeenschap aan de
wereldhandel, op het ogenblik niet noodzakelijk een
restitutie bij uitvoer vast te stellen.

(6)

De situatie op de wereldmarkt of de specifieke eisen van
bepaalde markten voor zekere producten kunnen een
differentiatie van de restitutie, naar gelang van de
bestemming, nodig maken.

(7)

De restitutie moet eenmaal per maand worden vastgesteld. Zij kan in de tussentijd worden gewijzigd.

(8)

Bepaalde verwerkte producten op basis van maïs kunnen
een warmtebehandeling ondergaan, waardoor een restitutie zou kunnen worden uitgekeerd die niet overeenstemt met de kwaliteit van het product. Duidelijk moet
worden aangegeven dat deze producten, die voorgegelatineerd zetmeel bevatten, niet in aanmerking komen
voor uitvoerrestituties.

(9)

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

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (4), inzonderheid op artikel
13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Volgens artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92
en artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 kan het
verschil tussen de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze verordeningen
genoemde producten en de prijzen van deze producten
in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij de uitvoer.
Krachtens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
moeten de restituties worden vastgesteld met inachtneming van de bestaande situatie en de vooruitzichten
voor de ontwikkeling, enerzijds van de beschikbare
hoeveelheden granen, rijst en breukrijst, evenals van hun
prijzen op de markt van de Gemeenschap, en anderzijds
van de prijzen van granen, rijst en breukrijst en de
producten in de sector granen op de wereldmarkt.
Krachtens deze artikelen moeten ook waarborgen
worden geschapen dat op de graan- en rijstmarkten een
evenwichtige toestand heerst en een natuurlijke ontwikkeling op het gebied van de prijzen en de handel plaatsvindt en moet bovendien rekening worden gehouden
met het economische aspect van de bedoelde uitvoer en
de noodzaak verstoringen op de markt van de Gemeenschap te vermijden.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

5

Verordening (EG) nr. 1518/95 van de Commissie ( ),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2993/95 (6), betreffende de regeling voor de invoer en de uitvoer van op
basis van granen en rijst verwerkte producten heeft in
artikel 4 de specifieke criteria vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden voor de berekening van de
restitutie voor deze producten.
Het is wenselijk de aan bepaalde verwerkte producten
toe te kennen restitutie, al naar gelang van het product,
hoger of lager vast te stellen volgens het asgehalte, het
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
158 van 27.6.2003, blz. 1.
329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
147 van 30.6.1995, blz. 55.
312 van 23.12.1995, blz. 25.

Artikel 1
De restituties bij uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder d), van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 en in artikel 1, lid 1, onder c),
van Verordening (EG) nr. 3072/95 bedoelde producten, waarop
Verordening (EG) nr. 1518/95 van toepassing is, worden vastgesteld in overeenstemming met de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 30 januari 2004.

30.1.2004
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op
basis van granen en rijst verwerkte producten
Productcode

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100
1104 23 10 9100

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

C10
C10
C10
C11
C11
C11
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C12
C11
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

41,15
35,27
35,27
0,00
0,00
0,00
0,00
52,90
41,15
35,27
35,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,02
38,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,09

Productcode

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C13
C13
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

33,80
0,00
0,00
0,00
0,00
7,35
0,00
0,00
0,00
0,00
47,02
47,02
47,02
47,02
45,60
45,60
0,00
46,07
35,27
46,07
35,27
35,27
46,07
35,27
48,27
33,50
35,27

(1) Er worden geen restituties toegekend voor producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan waardoor het zetmeel is voorgegelatineerd.
(2) De restituties worden toegekend overeenkomstig de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2730/75 van de Raad (PB L 281 van 1.11.1975, blz. 20).
NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366
van 24.12.1987, blz. 1).
De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2081/2003 (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11).
De andere bestemmingen zijn als volgt gedefinieerd:
C10
C11
C12
C13

Alle
Alle
Alle
Alle
kije

bestemmingen, uitgezonderd Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Litouwen, Letland, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije
bestemmingen, uitgezonderd Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Litouwen, Letland, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije
bestemmingen, uitgezonderd Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Litouwen, Letland, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije
bestemmingen, uitgezonderd Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Litouwen, Letland, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowa-
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VERORDENING (EG) Nr. 159/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

gebruikte component van uitgevoerde mengvoeders, en
maïsproducten, en voor „andere granen”, dat wil zeggen
voor restitutie in aanmerking komende graanproducten,
andere dan maïs en maïsproducten. Een restitutie zou
moeten worden toegekend voor de hoeveelheid graanproducten in het mengvoeder.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003 (2), en met name op artikel 13, lid
3,

(4)

Anderzijds moet het bedrag van de restitutie eveneens
rekening houden met de afzetmogelijkheden en verkoopvoorwaarden voor de betrokken producten op de
wereldmarkt, het belang dat men erbij heeft om verstoringen op de markt van de Gemeenschap te voorkomen
en het economisch aspect van de uitvoer.

(5)

Op grond van de huidige situatie op de markt voor
granen, en met name de vooruitzichten inzake de voorziening, moeten de uitvoerrestituties worden geschrapt.

(6)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Volgens artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92
kan het verschil tussen de noteringen of de prijzen op de
wereldmarkt voor de in artikel 1 van die verordening
genoemde producten en de prijzen van deze producten
in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij de uitvoer.
Verordening (EG) nr. 1517/95 van de Commissie van 29
juni 1995 houdende bepalingen ter uitvoering van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien
van de invoer- en uitvoerregeling voor mengvoeders op
basis van granen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (3) heeft in artikel 2
de specifieke criteria vastgesteld waarmee rekening moet
worden gehouden voor de berekening van de restitutie
voor deze producten.
Bij de berekening moet ook rekening worden gehouden
met het gehalte aan graanproducten. Gemakshalve zou
de restitutie moeten worden betaald voor twee categorieën „graanproducten”, namelijk voor maïs, de meest

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer voor de in Verordening (EEG) nr.
1766/92 bedoelde mengvoeders waarop Verordening (EG) nr.
1517/95 van toepassing is, worden overeenkomstig de bijlage
bij deze verordening vastgesteld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 30 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
(2) PB L 158 van 27.6.2003, blz. 1.
(3) PB L 147 van 30.6.1995, blz. 51.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor
mengvoeders op basis van granen
Productcodes van de producten die in aanmerking komen voor een restitutie bij uitvoer:
2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000
Graanproducten

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

Maïs en maïsproducten
GN-codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Graanproducten, met uitzondering van maïs en
maïsproducten

C10

EUR/t

0,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.
C10

Alle bestemmingen uitgezonderd Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Litouwen, Letland, Malta, Polen,
Slovenië en Slowakije.
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VERORDENING (EG) Nr. 160/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de
sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag
vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1784/2003 (2), en met name op artikel 13, lid
3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (4), en met name op artikel
13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

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

(3)

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

(4)

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

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

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

181 van 1.7.1992, blz. 21.
270 van 21.10.2003, blz. 78.
329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
117 van 15.7.2000, blz. 1.
106 van 29.4.2003, blz. 12.

(7) PB L 275 van 29.9.1987, blz. 36.
(8) PB L 159 van 1.7.1993, blz. 112.
(9) PB L 242 van 12.9.2001, blz. 3.
(10) PB L 151 van 19.6.2003, blz. 1.
(11) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 1.
(12) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 19.
(13) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 38.
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overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Slowaakse Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Slowaakse Republiek (1) en Verordening (EG) nr. 1090/2003 van de Raad
van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Tsjechische Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Tsjechische Republiek (2) komen met ingang van 1 juli 2003 verwerkte
landbouwproducten die niet zijn genoemd in bijlage I bij
het Verdrag en die worden uitgevoerd naar Estland,
Slovenië, Letland, Litouwen, Slowakije of Tsjechië niet
voor uitvoerrestituties in aanmerking.
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 999/2003 van de
Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit
Hongarije en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Hongarije (3), komen met ingang
van 1 juli 2003 de in artikel 1, lid 2, van die verordening genoemde producten die naar Hongarije worden
uitgevoerd, niet voor uitvoerrestituties in aanmerking.

(9)

(10)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1890/2003 van
de Raad van 27 oktober 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van
bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong
uit Malta en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Malta (4) komen met ingang van 1

30.1.2004

november 2003 de verwerkte landbouwproducten die
niet zijn genoemd in bijlage I bij het Verdrag en die
worden uitgevoerd naar Malta niet voor uitvoerrestituties
in aanmerking.
(11)

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

(12)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties die worden toegepast voor de in bijlage A van
Verordening (EG) nr. 1520/2000 genoemde basisproducten die
tevens zijn bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1766/92 of artikel 1, lid 1, van de gewijzigde Verordening (EG)
nr. 3072/95 en die worden uitgevoerd in de vorm van
goederen vermeld in bijlage B van Verordening (EEG) nr. 1766/
92, respectievelijk bijlage B van Verordening (EG) nr. 3072/95,
worden vastgesteld zoals in de bijlage bij deze verordening is
opgenomen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 30 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

163 van 1.7.2003, blz. 56.
163 van 1.7.2003, blz. 73.
146 van 13.6.2003, blz. 10.
278 van 29.10.2003, blz. 1.
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BIJLAGE
Restituties die worden toegepast vanaf 30 januari 2004 voor bepaalde producten van de sector granen en de
sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen
(EUR/100 kg)
Restitutievoet per 100 kg basisproduct (2)
Omschrijving (1)

GN-code

Bij vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

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

—

—

– in andere gevallen

—

—

—

—

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

—

—

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

—

—

– – in andere gevallen

—

—

1002 00 00

Rogge

—

—

1003 00 90

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

—

—

– in andere gevallen

—

—

1004 00 00

Haver

—

—

1005 90 00

Maïs, gebruikt in de vorm van:

2,939

2,939

—

—

2,939

2,939

2,204

2,204

—

—

2,204

2,204

—

—

2,939

2,939

2,939

2,939

—

—

2,939

2,939

1001 10 00

1001 90 99

Harde tarwe:

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

– zetmeel:
– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/
2000 (3)
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (4)
– – in andere gevallen
– glucose, glucosestroop, maltodextrine, maltodextrinestroop van de GN-codes
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):
– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/
2000 (3)
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (4)
– – in andere gevallen
– in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (4)
– andere (als zodanig)
Aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 gelijkgesteld aan een verwerkingsproduct van maïs:
– in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/
2000 (3)
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (4)
– in andere gevallen
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(EUR/100 kg)
Restitutievoet per 100 kg basisproduct (2)

GN-code

ex 1006 30

Omschrijving (1)

Bij vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

11,500

11,500

Volwitte rijst:
– rondkorrelig
– halflangkorrelig

11,500

11,500

– langkorrelig

11,500

11,500

3,000

3,000

—

—

1006 40 00

Breukrijst

1007 00 90

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

(1) Voor de landbouwproducten verkregen door verwerking van het basisproduct en/of gelijkgesteld, moeten de coëfficiënten vermeld in bijlage E bij Verordening (EG) nr.
1520/2000 van de Commissie (PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1), worden gebruikt.
(2) Vanaf 1 juli 2003 zijn deze restituties niet van toepassing op niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende goederen die naar Estland, Slovenië, Letland, Litouwen, Slowakije of Tsjechië worden uitgevoerd en op de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 999/2003 bedoelde goederen wanneer deze naar Hongarije worden uitgevoerd.
Vanaf 1 november 2003 zijn deze restituties niet van toepassing op niet onder bijlage I van het Verdrag vallende goederen die naar Malta worden uitgevoerd.
(3) De betrokken goederen vallen onder GN-code 3505 10 50.
4
( ) Goederen opgenomen in bijlage B van Verordening (EEG) nr. 1766/92 of bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2825/93.
(5) Voor stropen van de GN-codes 1702 30 99, 1702 40 90 en 1702 60 90, verkregen door het mengen van glucose- en fructosestropen, geeft alleen glucosestroop recht
op uitvoerrestitutie.
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VERORDENING (EG) Nr. 161/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (2),en met name op
artikel 7, lid 5,

(4)

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

(5)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

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

(2)

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

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1265/2001 bedoelde
productierestitutie voor witte suiker wordt vastgesteld op
46,618 EUR/100 kg netto.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 6 van 10.1.2004, blz. 16.
(3) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 63.
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VERORDENING (EG) Nr. 162/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Bij artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1159/2003 zijn
tariefcontingenten tegen een recht van 98 EUR per ton
geopend voor de invoer van producten van GN-code
1701 11 10 uit Brazilië, Cuba en andere derde landen.

(4)

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1159/2003 zijn in de week van 19 tot en met 23
januari 2004 bij de bevoegde instanties aanvragen ingediend voor de afgifte van invoercertificaten voor een
totale hoeveelheid die groter is dan de overeenkomstig
artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1159/2003 per land
vastgestelde verplicht te leveren hoeveelheid voor preferentiële suiker ACS-India.

(5)

De Commissie moet derhalve een verlagingscoëfficiënt
vaststellen voor de afgifte van certificaten naar rato van
de beschikbare hoeveelheid en melden dat de betrokken
maximumhoeveelheid is bereikt,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18
juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in
de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing
van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6,
van de GATT (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1159/2003 van de Commissie
van 30 juni 2003 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen
2003/2004, 2004/2005 en 2005/2006, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rietsuiker in het kader van
bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten en
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1464/95 en (EG)
nr. 779/96 (3), en met name op artikel 5, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1159/2003 zijn
de voorwaarden vastgesteld voor de bepaling van de
leveringsverplichtingen tegen nulrecht van de producten
van GN-code 1701, uitgedrukt in witte-suikerequivalent,
voor invoer van oorsprong uit de landen die het ACSprotocol en de overeenkomst met India hebben ondertekend.
Bij artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1159/2003 zijn
de voorwaarden vastgesteld voor de bepaling van de
tariefcontingenten tegen nulrecht van de producten van
GN-code 1701 11 10, uitgedrukt in witte-suikerequivalent, voor invoer van oorsprong uit de landen die het
ACS-protocol en de overeenkomst met India hebben
ondertekend.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de van 19 tot en met 23 januari 2004 op grond van
artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1159/2003 ingediende aanvragen voor invoercertificaten worden de certificaten
afgegeven voor maximaal de in de bijlage bij deze verordening
aangegeven hoeveelheden.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laastelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van
10.1.2004, blz. 16),
(2) PB L 146 van 20.6.1996, blz. 1.
(3) PB L 162 van 1.7.2003, blz. 25.
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BIJLAGE
Preferentiële suiker ACS — India
Titel II van Verordening (EG) nr. 1159/2003
Verkoopseizoen 2003/2004

Betrokken land

% van de aangevraagde hoeveelheden
waarvoor certificaten worden afgegeven in
de week van 19 tot en met 23 januari
2004

Barbados

100

Belize

100

Congo

99,5656

Fiji

100

Guyana

100

India

0

Ivoorkust

100

Jamaica

100

Kenia

100

Madagaskar

100

Malawi

100

Mauritius

100

Saint Kitts en Nevis

100

Swaziland

100

Tanzania

0

Trinidad en Tobago

100

Zambia

100

Zimbabwe

100

Maximumhoeveelheid

Bereikt

Bereikt

Bereikt

Bijzondere preferentiële suiker
Titel III van Verordening (EG) nr. 1159/2003
Verkoopseizoen 2003/2004

Betrokken land

India

% van de aangevraagde hoeveelheden
waarvoor certificaten worden afgegeven in
de week van 19 tot en met 23 gennaio
2004

0

Andere

Maximumhoeveelheid

Bereikt

100
Suiker CXL-concessies
Titel IV van Verordening (EG) nr. 1159/2003
Verkoopseizoen 2003/2004

Betrokken land

Brazilië

% van de aangevraagde hoeveelheden
waarvoor certificaten worden afgegeven in
de week van 19 tot en met 23 januari
2004

100

Cuba

100

Andere derde landen

100

Maximumhoeveelheid
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VERORDENING (EG) Nr. 163/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van
de uitvoercertificaten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

In artikel 13, lid 5, van Verordening (EG) nr. 3072/95
zijn de specifieke criteria bepaald waarmede bij de berekening van de restitutie bij uitvoer van rijst en breukrijst
rekening moet worden gehouden.

(6)

De situatie op de wereldmarkt en de specifieke eisen van
sommige markten kunnen een differentiatie van de restitutie voor sommige producten al naar gelang van hun
bestemming noodzakelijk maken.

(7)

Teneinde rekening te houden met de bestaande vraag
naar verpakte, langkorrelige rijst op bepaalde markten,
moet worden voorzien in de vaststelling van een specifieke restitutie voor dat product.

(8)

De restitutie moet minstens eenmaal per maand worden
vastgesteld; de restitutie kan tussentijds worden gewijzigd.

(9)

De toepassing van deze regelen op de huidige situatie
van de rijstmarkt, en met name op de noteringen of
prijzen van rijst en breukrijst in de Gemeenschap en op
de wereldmarkt, voert tot het vaststellen van de bedragen
van de restitutie, zoals vermeld in de bijlage van deze
verordening.

(10)

In het kader van het beheer van de volumebeperkingen
die voortvloeien uit de WTO-verbintenissen van de
Gemeenschap, dient de afgifte van uitvoercertificaten
met restitutie te worden geschorst.

(11)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (2), inzonderheid op artikel
13, lid 3, tweede alinea, en lid 15,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Volgens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
kan het verschil tussen de noteringen of de prijzen op de
wereldmarkt van de in artikel 1 van deze verordening
bedoelde producten en de prijzen van deze producten in
de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie
bij uitvoer.
Krachtens artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr.
3072/95 moeten de restituties worden vastgesteld met
inachtneming van de situatie en de vooruitzichten
terzake van de beschikbare hoeveelheid rijst en breukrijst
en van de prijzen hiervan op de markt van de Gemeenschap enerzijds en van de prijzen van rijst en breukrijst
op de wereldmarkt anderzijds. Volgens dit artikel is het
eveneens noodzakelijk om op de rijstmarkt voor een
evenwichtige situatie en een natuurlijke ontwikkeling
van de prijzen en het handelsverkeer zorg te dragen en
bovendien rekening te houden met het economische
aspect van de voorgenomen uitvoer, met de wenselijkheid om verstoringen op de markt van de Gemeenschap
te vermijden en met de limieten die voortvloeien uit
overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag gesloten
overeenkomsten.
Bij Verordening (EEG) nr. 1361/76 van de Commissie (3)
is vastgesteld welke de maximumhoeveelheid breukrijst
is die rijst, waarvoor de restitutie bij uitvoer is vastgesteld, mag bevatten, terwijl daarbij tevens het percentage
is bepaald van de op deze restitutie toe te passen vermindering, voor het geval dat de hoeveelheid breukrijst
welke de uitgevoerde rijst bevat deze maximumhoeveelheid overschrijdt.
De uitvoer van een hoeveelheid van 8 800 t rijst naar
bepaalde bestemmingen is mogelijk. Daartoe moet de
procedure van artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1342/2003 van de Commissie (4) worden toegepast. Bij
de vaststelling van de restituties moet daarmee rekening
worden gehouden.
PB L
PB L
PB L
PB L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
154 van 15.6.1976, blz. 11.
189 van 29.7.2003, blz. 12.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde producten in ongewijzigde staat
worden, met uitzondering van de in lid 1, onder c), van dat
artikel genoemde producten, op de in de bijlage aangegeven
bedragen vastgesteld.
Artikel 2
Behalve voor de in de bijlage vermelde hoeveelheid van
8 800 t wordt de afgifte van uitvoercertificaten met vaststelling
vooraf van de restitutie geschorst.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 30 januari 2004.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor
rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restituties (1)

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restituties (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064 en 066
A97
021 en 023
R01
A97
064 en 066
R01
R02
R03
064 en 066
A97
021 en 023
R01
064 en 066
A97
R01
R02
R03
064 en 066
A97
021 en 023

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

87
87
87
—
87
87
87
—
87
87
87
—
87
87
87
—
109
115
120
135
115
115
109
115
135
109
115
120
135
115
115
109
135
115
109
115
120
135
115
115

1006 30 65 9900

R01
064 en 066
A97
021 en 023
064 en 066
064 en 066
R01
R02
R03
064 en 066
A97
021 en 023
R01
A97
064 en 066
R01
R02
R03
064 en 066
A97
021 en 023
R01
A97
064 en 066
R01
R02
R03
064 en 066
A97
021 en 023
R01
A97
064 en 066
021 en 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

109
135
115
115
135
135
109
115
120
135
115
115
109
115
135
109
115
120
135
115
115
109
115
135
109
115
120
135
115
115
109
115
135
115
—
—

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) De in artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1342/2003 bepaalde procedure is van toepassing voor de in het kader van deze verordening aangevraagde certificaten
voor de volgende hoeveelheden en bestemmingen:
bestemming R01:
4 000 t;
totaal van de bestemmingen R02 en R03: 3 000 t;
bestemmingen 021 en 023:
500 t;
bestemmingen 064 en 066:
1 000 t;
bestemmingen A97:
300 t.
NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2081/2003 van de Commissie (PB L
313 van 28.11.2003, blz. 11).
De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2081/2003 van de Commissie (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
R01 Zwitserland, Liechtenstein en het gebied van de gemeenten Livigno en Campione d'Italia.
R02 Marokko, Algerije, Tunesië, Malta, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Syrië, Voormalige Spaanse Sahara, Cyprus, Jordanië, Irak, Iran, Jemen, Koeweit, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, Eritrea, Westelijke Jordaanoever/Gazastrook, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slowakije,
Noorwegen, Faeröer, IJsland, Rusland, Belarus, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Albanië,
Bulgarije, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Moldavië, Oekraïne, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië.
R03 Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chili, Argentinië, Uruguay, Paraguay, Brazilië, Venezuela, Canada, Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Hongkong SAR, Singapore, A40 met uitzondering van de Nederlandse Antillen, Aruba,
Turks- en Caicoseilanden, A11 met uitzondering van Suriname, Guyana, Madagaskar.
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VERORDENING (EG) Nr. 164/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of
van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De situatie op de wereldmarkt of de specifieke eisen van
bepaalde markten voor sommige producten kunnen een
differentiatie van de restitutie naar bestemming nodig
maken.

(5)

De restitutie moet eenmaal per maand worden vastgesteld. Zij kan tussentijds worden gewijzigd.

(6)

De toepassing van deze regelen op de huidige situatie in
de sector granen en met name op de noteringen of
prijzen van deze producten in de Gemeenschap en op de
wereldmarkt voert tot het vaststellen van de bedragen
van de restitutie zoals vermeld in de bijlage.

(7)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003 (2), en met name op artikel 13, lid
2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Volgens artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92
kan het verschil tussen de noteringen of de prijzen op de
wereldmarkt van de in artikel 1 van die verordening
bedoelde producten en de prijzen van deze producten in
de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie
bij uitvoer.
De restituties moeten worden vastgesteld met inachtneming van de elementen als bedoeld in artikel 1 van
Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van 29
juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad
voor wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te
treffen maatregelen betreft (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1431/2003 (4).
Voor meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
moet de restitutie worden berekend met inachtneming
van de hoeveelheid granen benodigd voor de vervaardiging van de betreffende producten. Deze hoeveelheden
zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1501/95.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in artikel
1, onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde producten, met uitzondering van mout, worden op de
in de bijlage aangegeven bedragen vastgesteld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
158 van 27.6.2003, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
203 van 12.8.2003, blz. 16.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor
granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1001 90 99 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

—

EUR/t

—

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0 (1)

A00

EUR/t

0 (1)

1005 90 00 9000

—

EUR/t

—

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9400

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

A00

EUR/t

0 (1)

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

( ) Als dit product geagglomereerd griesmeel bevat, wordt geen restitutie verleend.
NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van
24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.
1
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VERORDENING (EG) Nr. 165/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Op grond van de situatie op de wereldmarkt of de specifieke eisen van bepaalde markten kan het noodzakelijk
zijn het correctiebedrag naar gelang van de bestemming
te differentiëren.

(4)

Het correctiebedrag moet samen met de restitutie en
volgens dezelfde procedure worden vastgesteld. Het kan
tussentijds worden gewijzigd.

(5)

Uit de bovengenoemde bepalingen volgt dat het correctiebedrag moet worden vastgesteld overeenkomstig de
bijlage bij deze verordening.

(6)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003 (2), en met name op artikel 13, lid
8,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens artikel 13, lid 8, van Verordening (EEG) nr.
1766/92 moet bij uitvoer van granen de op de dag van
indiening van de aanvraag van een certificaat geldende
restitutie op verzoek worden toegepast op uitvoer die
tijdens de geldigheidsduur van het certificaat moet
plaatsvinden. In dat geval kan op de restitutie een correctiebedrag worden toegepast.
Op grond van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de
Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van
de Raad voor de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1431/2003 (4), kan een correctiebedrag worden vastgesteld voor de in artikel 1, lid 1, onder
c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde
producten. Dit correctiebedrag moet worden berekend
met inachtneming van de in artikel 1 van Verordening
(EG) nr. 1501/95 genoemde elementen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het correctiebedrag op de vooraf vastgestelde restituties bij
uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten, met uitzondering van mout, wordt vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
158 van 27.6.2003, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
203 van 12.8.2003, blz. 16.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen
toe te passen correctiebedrag
(in EUR/t)
Productcode

Bestemming

Lopend
2

1e term.
3

2e term.
4

3e term.
5

4e term.
6

5e term.
7

6e term.
8

1001 10 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 10 00 9400

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 91 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 99 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1002 00 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1003 00 10 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1003 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1004 00 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

—

—

1005 10 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1005 90 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1007 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1008 20 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 11 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9190

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

—

—

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

—

—

1102 10 00 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 10 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 90 9800

—

—

—

—

—

—

—

—

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van
24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1779/2002 van de Commissie (PB L 269 van 5.10.2002, blz. 6).
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VERORDENING (EG) Nr. 166/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De situatie op de wereldmarkt of de specifieke eisen van
bepaalde markten voor zekere producten kunnen een
differentiatie van de restitutie, naar gelang van de
bestemming, nodig maken.

(5)

De restitutie moet eenmaal per maand worden vastgesteld. Zij kan in de tussentijd worden gewijzigd.

(6)

Bij toepassing van deze regelen op de huidige situatie in
de sector granen en met name op de noteringen of
prijzen van deze producten in de Gemeenschap en op de
wereldmarkt, moet de restitutie op de in de bijlage
vermelde bedragen worden vastgesteld.

(7)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003 (2), inzonderheid op artikel 13, lid
2, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Volgens artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92
kan het verschil tussen de noteringen of de prijzen op de
wereldmarkt voor de in artikel 1 van die verordening
genoemde producten en de prijzen van deze producten
in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.
De restituties moeten worden vastgesteld met inachtneming van de elementen als bedoeld in artikel 1 van
Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van 29
juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad
voor wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te
treffen maatregelen betreft (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1431/2003 (4).
Voor mout moet de restitutie worden berekend met
inachtneming van de hoeveelheid granen benodigd voor
de vervaardiging van de betreffende producten. Deze
hoeveelheden zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr.
1501/95.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder c), van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde mout worden op de
in de bijlage aangegeven bedragen vastgesteld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
158 van 27.6.2003, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
203 van 12.8.2003, blz. 16.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor
mout
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de restitutie

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in de gewijzigde Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).
De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1779/2002 van de Commissie (PB L 269 van
5.10.2002, blz. 6).
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VERORDENING (EG) Nr. 167/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

drag worden vastgesteld voor de in artikel 1, lid 1, onder
c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde mout.
Het correctiebedrag moet worden berekend met inachtneming van de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1501/95 genoemde elementen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) 1766/92 van de Raad van 30 juni
1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten
in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1104/2003 (2), en met name op artikel 13, lid 8,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens artikel 13, lid 8, van Verordening (EEG) nr.
1766/92 moet bij uitvoer van granen de op de dag van
indiening van de aanvraag van een certificaat geldende
restitutie, aangepast op grond van de in de maand van
uitvoer geldende drempelprijs, op verzoek worden toegepast op uitvoer die tijdens de geldigheidsduur van het
certificaat moet plaatsvinden. In dat geval kan op de
restitutie een correctiebedrag worden toegepast.
Op grond van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de
Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van
de Raad voor de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1431/2003 (4), kan een correctiebe-

(3)

Uit de bovengenoemde bepalingen volgt dat het correctiebedrag moet worden vastgesteld overeenkomstig de
bijlage bij deze verordening.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het in artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde correctiebedrag dat van toepassing is op de vooraf
vastgestelde restituties bij uitvoer van mout, wordt vastgesteld
in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
158 van 28.6.2003, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
203 van 12.8.2003, blz. 16.

L 27/40

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

30.1.2004

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout
toe te passen correctiebedrag
(EUR/t)
Productcode

Bestemming

Lopend
2

1e term.
3

2e term.
4

3e term.
5

4e term.
6

5e term.
7

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
(EUR/t)

Productcode

Bestemming

6e term.
8

7e term.
9

8e term.
10

9e term.
11

10e term.
12

11e term.
1

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1779/2002 (PB L 269 van 5.10.2002, blz. 6).
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VERORDENING (EG) Nr. 168/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf
wordt vastgesteld
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

hoeveelheid. Derhalve moet het percentage worden vastgesteld waarmee de hoeveelheden van de op 28 januari
2004 ingediende aanvragen voor uitvoercertificaten
moeten worden verlaagd.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1342/2003 van de Commissie
van 28 juli 2003 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen
inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector
granen en rijst (3), en met name op artikel 8, lid 3, tweede
alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1342/2003
is bepaald dat, wanneer bij de vaststelling van uitvoerrestituties specifiek naar dit lid wordt verwezen, een termijn
van drie werkdagen, ingaande op de dag na die van de
indiening van de aanvraag, geldt voor de toekenning van
de uitvoercertificaten waarvoor de restitutie vooraf wordt
vastgesteld. In voornoemd artikel is eveneens bepaald
dat de Commissie één enkel percentage voor de verlaging van de hoeveelheden vaststelt, indien uitvoercertificaten worden aangevraagd voor grotere hoeveelheden
dan in totaal kunnen worden toegewezen. Bij Verordening (EG) nr. 33/2004 van de Commissie (4) zijn de restituties in het kader van de in voornoemd lid bedoelde
procedure vastgesteld voor een hoeveelheid van 2 000
ton voor alle bestemmingen R02 en R03 samen, zoals
omschreven in de bijlage bij die verordening.
Voor alle bestemmingen R02 en R03 samen overschrijden de hoeveelheden waarvoor op 28 januari 2004
uitvoercertificaten waren aangevraagd, de beschikbare

(3)

Deze verordening moet, gelet op haar inhoud, van
kracht zijn vanaf haar bekendmaking in het Publicatieblad,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor alle bestemmingen R02 en R03 samen, zoals omschreven
in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 33/2004, worden voor de
in het kader van die verordening op 28 januari 2004 ingediende aanvragen voor certificaten voor de uitvoer van rijst en
breukrijst, waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld,
uitvoercertificaten afgegeven voor de gevraagde hoeveelheden,
verminderd met 5,24 %.
Artikel 2
Voor alle bestemmingen R02 en R03 samen, zoals omschreven
in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 33/2004, worden voor de
aanvragen voor certificaten voor de uitvoer van rijst en breukrijst die op 29 januari 2004 of later zijn ingediend, in het kader
van die verordening geen uitvoercertificaten afgegeven.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 30 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L
PB L
PB L
PB L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
189 van 29.7.2003, blz. 12.
5 van 9.1.2004, blz. 69.
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VERORDENING (EG) Nr. 169/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr.
1814/2003 kan de Commissie, volgens de procedure
van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92, op
grond van de meegedeelde offertes besluiten niet tot
toewijzing over te gaan.

(3)

Het is met name rekening houdend met de in artikel 1
van Verordening (EG) nr. 1501/95 genoemde criteria,
niet wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1431/2003 (4), en
met name op artikel 4,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1814/2003 van de Commissie
van 15 oktober 2003 betreffende een bijzondere interventiemaatregel voor granen in Finland en Zweden voor het verkoopseizoen 2003/2004 (5), en met name op artikel 9,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Een openbare inschrijving voor de vaststelling van de
restitutie bij uitvoer uit Finland en Zweden van in die
landen geproduceerde haver naar alle derde landen met
uitzondering van Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije,
Letland, Litouwen, Malta, Polen, de Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije en Slovenië is opengesteld bij
Verordening (EG) nr. 1814/2003.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die in de periode
van 23 tot en met 29 januari 2004 zijn meegedeeld in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 1814/2003 bedoelde
inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van haver.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 30 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
158 van 27.6.2003, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
203 van 12.8.2003, blz. 16.
265 van 16.10.2003, blz. 25.
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VERORDENING (EG) Nr. 170/2004 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare
inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2315/2003
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Met name rekening houdend met de in de artikelen 6 en
7 van Verordening (EG) nr. 1839/95 genoemde criteria,
is het niet wenselijk een maximumverlaging van het
recht vast te stellen.

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), inzonderheid op artikel 12, lid
1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Er is een inschrijving voor de maximumverlaging van
het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde
landen, in Portugal opengesteld bij Verordening (EG) nr.
2315/2003 van de Commissie (3).
Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr.
1839/95 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2235/2000 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 23 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 op grond van de meegedeelde offertes
besluiten niet tot toewijzing over te gaan.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 23 tot en
met 29 januari 2004 zijn meegedeeld in het kader van de in
Verordening (EG) nr. 2315/2003 bedoelde inschrijving voor de
verlaging van het recht bij invoer van maïs.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 30 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
342 van 30.12.2003, blz. 34.
177 van 28.7.1995, blz. 4.
256 van 10.10.2000, blz. 13.
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RICHTLIJN 2004/7/EG VAN DE RAAD
van 20 januari 2004
tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting
over de toegevoegde waarde, wat de procedure voor het treffen van afwijkende maatregelen
alsmede de verlening van uitvoeringsbevoegdheden betreft
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(7)

Door het ontbreken van een mechanisme dat het mogelijk maakt bindende maatregelen ter uitvoering van
Richtlijn 77/388/EEG vast te stellen, passen de lidstaten
de bij deze richtlijn vastgestelde regels op verschillende
wijze toe.

(8)

Met het oog op een betere werking van de interne
markt, is het van wezenlijk belang een grotere uniformiteit te garanderen bij de toepassing van het huidige
BTW-stelsel. De invoering van een procedure voor de
vaststelling van maatregelen die de juiste uitvoering van
bestaande regels garanderen, zou in dit opzicht een grote
vooruitgang betekenen.

(9)

Deze maatregelen moeten met name een oplossing
bieden voor het probleem van de dubbele belastingheffing op grensoverschrijdende transacties, die kan voortvloeien uit een niet eenvormige toepassing door de
lidstaten van de bepalingen van Richtlijn 77/388/EEG
inzake de plaats van levering.

(10)

Iedere uitvoeringsmaatregel zou evenwel een beperkt
toepassingsgebied hebben, aangezien hij ertoe zou
strekken een bepaling van Richtlijn 77/388/EEG te
verduidelijken, maar geen afwijking van die bepaling
mag behelzen.

(11)

Hoewel het toepassingsgebied van de uitvoeringsmaatregelen beperkt zou zijn, zouden de budgettaire gevolgen
ervan voor een of meer lidstaten aanzienlijk kunnen zijn.

(12)

Die mogelijke gevolgen rechtvaardigen dat de Raad zich
het recht voorbehoudt de bevoegdheid tot uitvoering
van de in Richtlijn 77/388/EEG vastgestelde regels uit te
oefenen.

(13)

Gelet op het beperkte toepassingsgebied van de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 77/388/EEG dient te
worden bepaald dat deze maatregelen door de Raad met
eenparigheid van stemmen op voorstel van de
Commissie worden vastgesteld.

(14)

Daar de doelstellingen van deze richtlijn om bovengenoemde redenen niet voldoende door de lidstaten
kunnen worden verwezenlijkt en zij derhalve beter door
de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de
Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 van het
Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen
nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet
verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 93,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement (1),
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In de artikelen 27 en 30 van Richtlijn 77/388/EEG van
de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie
van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting
— Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde: uniforme grondslag (3), staan procedures die kunnen leiden tot de stilzwijgende goedkeuring
van afwijkende maatregelen door de Raad.
Om redenen van transparantie en rechtszekerheid dient
ervoor te worden gezorgd dat iedere krachtens artikel 27
of 30 van Richtlijn 77/388/EEG verleende afwijking de
vorm aanneemt van een uitdrukkelijk besluit dat de Raad
op voorstel van de Commissie vaststelt.

(3)

De mogelijkheid van een stilzwijgende goedkeuring door
de Raad na het verstrijken van een bepaalde termijn
moet derhalve worden geschrapt.

(4)

Om te voorkomen dat een lidstaat in het ongewisse blijft
over het gevolg dat de Commissie aan zijn verzoek om
een afwijking wenst te geven, dient een termijn te
worden vastgesteld waarbinnen de Commissie de Raad
een voorstel tot machtiging moet voorleggen dan wel
een mededeling waarin zij haar eventuele bezwaren
toelicht.

(5)

(6)

Om de verzoekende lidstaat in staat te stellen de
verzoekprocedure beter te volgen, dient de Commissie te
worden verplicht deze lidstaat in kennis te stellen zodra
zij over alle beoordelingsgegevens beschikt die zij nuttig
acht, en het verzoek in de oorspronkelijke taal aan de
overige lidstaten toe te zenden.
In artikel 27, lid 1, tweede zin, van Richtlijn 77/388/
EEG wordt benadrukt dat de beoordeling van de nietnoemenswaardige invloed van de vereenvoudigingsmaatregel op de hoogte van de tijdens de laatste verbruiksfase
verschuldigde belasting op omvattende wijze dient te
geschieden door verwijzing naar macro-economische
vooruitzichten in verband met de waarschijnlijke
gevolgen van de maatregel op de eigen middelen van de
Gemeenschap uit BTW.

(1) Advies uitgebracht op 16 december 2003 (nog niet bekendgemaakt
in het Publicatieblad).
(2) Advies uitgebracht op 30 oktober 2003 (nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad).
(3) PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2003/92/EG (PB L 260 van 11.10.2003, blz. 8).
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Richtlijn 77/388/EEG dient dienovereenkomstig te
worden gewijzigd,
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3. Artikel 30 komt als volgt te luiden:
„Artikel 30
Internationale overeenkomsten

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlijn 77/388/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 27 komen de leden 1, 2, 3 en 4 als volgt te luiden:
„1.
De Raad kan op voorstel van de Commissie met
eenparigheid van stemmen elke lidstaat machtigen bijzondere, van de bepalingen van deze richtlijn afwijkende maatregelen te treffen, teneinde de belastingheffing te vereenvoudigen of bepaalde vormen van belastingfraude of -ontwijking te voorkomen. De maatregelen tot vereenvoudiging
van de belastingheffing mogen geen noemenswaardige
invloed hebben op de totale belastingopbrengst van de
lidstaat in het stadium van het eindverbruik.
2.
De lidstaat die maatregelen als bedoeld in lid 1 wil
treffen, dient een verzoek in bij de Commissie en verschaft
haar alle nodige gegevens. Als de Commissie meent niet
over alle nodige gegevens te beschikken, neemt zij binnen
twee maanden na ontvangst van het verzoek contact op met
de betrokken lidstaat en deelt zij hem mede welke aanvullende gegevens vereist zijn. Zodra de Commissie over alle
gegevens beschikt die zij nodig acht voor de beoordeling
van het verzoek, stelt zij de verzoekende lidstaat binnen een
maand daarvan in kennis en zendt zij het verzoek in de
oorspronkelijke taal aan de andere lidstaten toe.
3.
Binnen drie maanden na toezending van de in lid 2,
laatste zin, bedoelde gegevens legt de Commissie de Raad
hetzij een passend voorstel voor, hetzij, wanneer zij
bezwaren heeft tegen het verzoek om een afwijking, een
mededeling waarin zij deze bezwaren toelicht.
4.
In ieder geval moet de in de leden 2 en 3 omschreven
procedure worden voltooid binnen acht maanden na
ontvangst van het verzoek door de Commissie.”.

1.
De Raad kan op voorstel van de Commissie met
eenparigheid van stemmen elke lidstaat machtigen met een
derde land of een internationale organisatie een overeenkomst te sluiten waarin bepalingen kunnen voorkomen die
van deze richtlijn afwijken.
2.
De lidstaat die een dergelijke overeenkomst wenst te
sluiten, dient een verzoek in bij de Commissie en verschaft
haar alle nodige gegevens. Als de Commissie meent niet
over alle nodige gegevens te beschikken, neemt zij binnen
twee maanden na ontvangst van het verzoek contact op met
de betrokken lidstaat en deelt zij hem mede welke aanvullende gegevens vereist zijn. Zodra de Commissie over alle
gegevens beschikt die zij nodig acht voor de beoordeling
van het verzoek, stelt zij de verzoekende lidstaat binnen één
maand daarvan in kennis en zendt zij het verzoek in de
oorspronkelijke taal aan de overige lidstaten.
3.
Binnen drie maanden na toezending van de in lid 2,
laatste zin, bedoelde gegevens legt de Commissie de Raad
hetzij een passend voorstel voor, hetzij, wanneer zij
bezwaren heeft tegen het verzoek om een afwijking, een
mededeling waarin zij deze bezwaren toelicht.
4.
In ieder geval moet de in de leden 2 en 3 omschreven
procedure worden voltooid binnen acht maanden na
ontvangst van het verzoek door de Commissie.”.
Artikel 2
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 3
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

2. In hoofdstuk XVII wordt het volgende artikel toegevoegd:
„Artikel 29 bis
Uitvoeringsmaatregelen
De Raad stelt op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen de nodige maatregelen ter uitvoering van
deze richtlijn vast.”.

Gedaan te Brussel, 20 januari 2004.
Voor de Raad
De voorzitter
C. McCREEVY
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RICHTLIJN 2004/13/EG VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
tot wijziging van Richtlijn 2002/16/EG betreffende het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in
materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

wordt het aanvaardbaar geacht om de voorlopige
vergunning voor BADGE met één jaar te verlengen, in
afwachting van de indiening van nieuwe toxicologische
gegevens en de beoordeling daarvan door de Europese
Autoriteit voor voedselveiligheid.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 89/109/EEG van de Raad van 21 december
1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten inzake materialen en voorwerpen bestemd om
met levensmiddelen in aanraking te komen (1), en met name op
artikel 3,

(5)

Richtlijn 2002/16/EG bepaalt dat de vereisten van deze
richtlijn voor BADGE, BFDGE en NOGE niet van toepassing zijn op materialen en voorwerpen voorzien van
oppervlaktecoatings en kleefmiddelen die vóór 1 maart
2003 in aanraking met levensmiddelen worden gebracht.
Deze materialen en voorwerpen mogen nog in de handel
worden gebracht, mits de afvuldatum op de materialen
en voorwerpen wordt vermeld. In het belang van een
ondubbelzinnige interpretatie van hoe de afvuldatum
moet worden aangebracht op materialen en voorwerpen,
dient te worden bepaald dat deze datum mag worden
vervangen door de uiterste houdbaarheidsdatum zoals
voorzien in Richtlijn 2000/13/EG van het Europees
Parlement en de Raad (3), of een andere vermelding zoals
het nummer van de partij zoals voorschreven door
Richtlijn 89/396/EEG van de Raad (4) voor de levensmiddelen die in deze materialen en voorwerpen zijn verpakt.
Het is evenwel noodzakelijk dat een verband wordt
gelegd tussen een dergelijke vermelding en de afvuldatum zodat deze laatste steeds kan worden vastgesteld.

(6)

Richtlijn 2002/16/EG moet dus worden gewijzigd.

(7)

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

Na raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn 2002/16/EG van de Commissie van 20 februari
2002 betreffende het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met
levensmiddelen in aanraking te komen (2) stelt bepaalde
regels vast die van toepassing zijn op het gebruik/de
aanwezigheid
van
2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propaanbis(2,3-epoxypropyl)ether („BADGE”), bis(hydroxyfenyl)methaan-bis(2,3-epoxypropyl)ethers („BFDGE”), novolacglycidylethers („NOGE”), en bepaalde derivaten daarvan,
in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

(2)

De richtlijn bepaalt dat het gebruik en/of de aanwezigheid van BADGE bij de vervaardiging van deze materialen en voorwerpen slechts mogen worden voortgezet
tot en met 31 december 2004.

(3)

Het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke
voeding (SCF) heeft verzocht om toxicologische gegevens
om BADGE binnen een bepaalde termijn te beoordelen.
Het SCF heeft eveneens om nieuwe toxicologische gegevens verzocht ter beoordeling van de potentiële carcinogeniteit van chloorderivaten waarvoor eveneens de in
bijlage I bij Richtlijn 2002/16/EG vastgestelde limieten
gelden die moeten worden toegepast op de migratie van
BADGE.

(4)

Op 4 december 2002 stelde het SCF de negatieve resultaten vast wat de potentiële carcinogeniteit van de
chloorderivaten van BADGE en de lage blootstelling van
de Europese consument aan BADGE betreft ingevolge de
aanzienlijke beperking van het gehalte aan BADGE dat
in voeding in blik werd aangetroffen tijdens het recente
onderzoek door de lidstaten en het Gemeenschappelijk
Centrum voor onderzoek van de Commissie. Daarom

(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 38.
(2) PB L 51 van 22.2.2002, blz. 27.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlijn 2002/16/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 2, tweede alinea, wordt de datum „31 december
2004” vervangen door de datum „31 december 2005”.
2. Artikel 5 wordt vervangen door:
„Artikel 5
1.
De artikelen 2, 3 en 4 zijn niet van toepassing op
materialen en voorwerpen zoals bedoeld in artikel 1, lid 1,
tweede alinea, onder b) en c), die vóór 1 maart 2003 in
aanraking met levensmiddelen worden gebracht.
(3) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.
(4) PB L 186 van 30.6.1989, blz. 21.
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Deze materialen en voorwerpen mogen in de handel worden
gebracht, mits de afvuldatum op de materialen en voorwerpen wordt vermeld. De afvuldatum mag evenwel worden
vervangen door een andere vermelding, op voorwaarde dat
aan de hand van deze vermelding de afvuldatum kan
worden vastgesteld. Op verzoek wordt de afvuldatum
bekendgemaakt aan de bevoegde autoriteiten en aan elke
persoon die de vereisten van deze richtlijn handhaaft.
2.
Lid 1 geldt onverminderd de vereisten van Richtlijn
2000/13/EG.”.
Artikel 2
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 29 januari
2005 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie die
bepalingen onverwijld mee, alsmede een transponeringstabel
ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze
richtlijn.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar
verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de
lidstaten.

L 27/47

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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RICHTLIJN 2004/14/EG VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
tot wijziging van Richtlijn 93/10/EEG inzake materialen en voorwerpen van folie van geregenereerde cellulose, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Bij de productie van alle typen van folie van geregenereerde cellulose, met inbegrip van folie van geregenereerde cellulose met een laklaag van kunststof, mogen
alleen toegestane stoffen worden gebruikt.

(5)

Bij folie van geregenereerde cellulose met een laklaag
van kunststof bestaat de zijde die in aanraking komt met
levensmiddelen, uit een materiaal dat vergelijkbaar is
met materialen en voorwerpen van kunststof die
bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te
komen. Het is dan ook zinvol dat de regels zoals bepaald
in Richtlijn 2002/72/EG van de Commissie van 6
augustus 2002 inzake materialen en voorwerpen van
kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking
te komen (6), ook op deze folie van toepassing worden
verklaard.

(6)

In het belang van de consistentie van de communautaire
wetgeving dient de controle op de overeenstemming van
met kunststof beklede folie van geregenereerde cellulose
met de migratielimieten zoals aangegeven in Richtlijn
2002/72/EG te worden uitgeoefend overeenkomstig de
regels vastgelegd in Richtlijn 82/711/EEG van de Raad
van 18 oktober 1982 betreffende de basisregels voor de
controle op migratie van bestanddelen van materialen en
voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (7), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 97/48/EG van de Commissie (8), en in Richtlijn
85/572/EEG van de Raad van 19 december 1985 tot
vaststelling van de lijst van de simulatiestoffen waarvan
gebruik moet worden gemaakt voor de controle op
migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen
in aanraking te komen (9).

(7)

Een aantal polymeren die voor laklagen worden
gebruikt, dienen van de lijst van toegestane stoffen in
Richtlijn 93/10/EEG te worden geschrapt, aangezien zij
al vallen onder de regels van Richtlijn 2002/72/EG die
van toepassing zijn op met kunststof beklede folie van
geregenereerde cellulose.

(8)

Vier oplosmiddelen dienen eveneens van de lijst van
toegestane stoffen in Richtlijn 93/10/EEG geschrapt te
worden, aangezien nieuwe gegevens op een vruchtbaarheidsrisico wijzen en omdat ze niet langer gebruikt
worden voor de productie van folie van geregenereerde
cellulose. Ook een aantal weekmakers die niet meer
gebruikt worden, dienen van die lijst geschrapt te
worden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 89/109/EEG van de Raad van 21 december
1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten inzake materialen en voorwerpen bestemd om
met levensmiddelen in aanraking te komen (1), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement
en de Raad (2), en met name op artikel 3 daarvan,
Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor de
menselijke voeding,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn 93/10/EEG van de Commissie van 15 maart
1993 inzake materialen en voorwerpen van folie van
geregenereerde cellulose, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (3), gewijzigd bij Richtlijn
93/111/EEG (4), is van toepassing op geregenereerde
cellulose en omvat een lijst van toegestane stoffen, met
beperkingen op het gebruik daarvan. Die richtlijn
bestrijkt geregenereerde cellulose zonder laklaag of met
laklaag, waarbij de laklaag alleen met de in de lijst opgenomen stoffen geproduceerd mag worden.

(2)

Met het oog op nieuwe technologische ontwikkelingen
is het noodzakelijk een nieuw type van folie van geregenereerde cellulose toe te staan met een laklaag bestaande
uit composteerbare en biodegradabele kunststoffen. Dit
nieuwe type folie van geregenereerde cellulose voldoet
aan de milieueisen van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994
betreffende verpakking en verpakkingsafval (5), gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1882/2003. Deze toestemming
is in het belang van de consistentie van de communautaire wetgeving.

(3)

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

De regels voor folie van geregenereerde cellulose dienen
duidelijk te zijn wat betreft de aard van de zijde die
bestemd is om in aanraking te komen met levensmiddelen. De voorschriften voor folie van geregenereerde
cellulose met laklagen bestaande uit kunststoffen dienen
dan ook te verschillen van die voor folie van geregenereerde cellulose zonder laklaag of met een laklaag op
basis van cellulose.
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

40 van 11.2.1989, blz. 38.
284 van 31.10.2003, blz. 1.
93 van 17.4.1993, blz. 27.
310 van 14.12.1993, blz. 41.
365 van 31.12.1994, blz. 10.

(6)
(7)
(8)
(9)

PB L
PB L
PB L
PB L

220 van
297 van
222 van
372 van

15.8.2002, blz. 18.
23.10.1982, blz. 26.
12.8.1997, blz. 10.
31.12.1985, blz. 14.
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3.
Onverminderd lid 1 dienen materialen en artikelen
vervaardigd van folie van geregenereerde cellulose, zoals
bedoeld in artikel 1 bis, onder c), te voldoen aan de artikelen
2, 7 en 8 van Richtlijn 2002/72/EG.”.

Verder dient de beperking op het gebruik van difenyl-2ethylhexylfosfaat (synoniem: ester van fosforzuur
difenyl-2-ethylhexyl) in Richtlijn 93/10/EEG gewijzigd te
worden om rekening te houden met het advies van het
Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding
van 19 maart 1998.

5. Bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze
richtlijn.

Richtlijn 93/10/EEG dient om die redenen overeenkomstig gewijzigd te worden.

Artikel 2

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

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlijn 93/10/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 1, lid 3, wordt letter a) geschrapt.
2. Het volgende artikel 1 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 1 bis
De in artikel 1, lid 2, bedoelde folie van geregenereerde
cellulose dient tot een van de volgende typen te behoren:
a) folie van geregenereerde cellulose zonder laklaag;
b) folie van geregenereerde cellulose met een laklaag op
basis van cellulose, of
c) folie van geregenereerde cellulose met een laklaag op
basis van kunststof.”.
3. In artikel 2 wordt lid 1 vervangen door de volgende tekst:
„1.
De in artikel 1 bis, onder a) en b), bedoelde foliën van
geregenereerde cellulose worden geproduceerd met gebruikmaking van uitsluitend de stoffen of groepen stoffen die in
bijlage II worden genoemd, met inachtneming van de in die
bijlage aangegeven beperkingen.”.
4. Het volgende artikel 2 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 2 bis
1.
De in artikel 1 bis, onder c), bedoelde folie van geregenereerde cellulose wordt geproduceerd, voorafgaande aan
het aanbrengen van de laklaag, met gebruikmaking van
uitsluitend de stoffen of groepen stoffen die in het eerste
deel van bijlage II worden genoemd, met inachtneming van
de in die bijlage aangegeven beperkingen.
2.
De op de in lid 1 bedoelde folie van geregenereerde
cellulose aangebrachte laklaag wordt geproduceerd met
gebruikmaking van uitsluitend de stoffen of groepen stoffen
die in het eerste deel van de bijlagen II tot en met VI van
Richtlijn 2002/72/EG worden genoemd, met inachtneming
van de in die bijlagen aangegeven beperkingen.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om met ingang van 29 juli
2005 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
onverwijld op de hoogte van de tekst van deze bepalingen en
verstrekken een concordantietabel betreffende die bepalingen
en deze richtlijn.
De lidstaten passen deze bepalingen zodanig toe dat:
a) met ingang van 29 juli 2005 de handel in en het gebruik
van folie van geregenereerde cellulose die bestemd is om
met levensmiddelen in aanraking te komen en die aan deze
richtlijn voldoet, is toegestaan;
b) met ingang van 29 januari 2006 de productie en de invoer
in de Gemeenschap van geregenereerde cellulose die
bestemd is om met levensmiddelen in aanraking te komen
en die niet aan deze richtlijn voldoet, verboden zijn.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in
die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of
wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van
die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mee van de
voornaamste bepalingen van nationaal recht die zij goedkeuren
op het door deze richtlijn bestreken terrein.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
Het tweede deel van bijlage II bij Richtlijn 93/10/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1. In de derde regel (C. Laklaag) van de tweede kolom (Beperkingen) wordt de tekst „ten hoogste 50 mg laklaag/dm2
folie op de zijde in contact met levensmiddelen” geschrapt.
2. De volgende polymeren en hun betreffende beperkingen worden van de lijst geschrapt:
Naam

„— Polymeren, copolymeren en mengsels daarvan,
uitgaande van de volgende monomeren:
Vinylacetaten afgeleid van verzadigde aldehyden (C1C6)
Vinylacetaat
Alkyl(C1-C4)vinylethers
Acryl-, croton-, itacon-, maleïne- en methacrylzuur
en hun esters
Butadieen
Styreen
Methylstyreen
Vinylideenchloride
Acrylnitril
Methacrylnitril
Etheen, buteen-1 en – 2, propeen
Vinylchloride

Beperkingen

9
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
= Overeenkomstig communautaire richtlijnen en bij
ontstentenis daarvan overeenkomstig nationale
wetgeving in afwachting van goedkeuring van
>
>
>
>
communautaire richtlijnen
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
;
Overeenkomstig Richtlijn 78/142/EEG van de Raad (PB L
44 van 15.2.1978, blz. 15)”

3. Voor „Harsen” wordt de inhoud van de kolom „Beperkingen” vervangen door de volgende tekst:
„2. Harsen

De totale hoeveelheid stoffen mag niet meer zijn dan
12,5 mg/dm2 laklaag op de zijde in contact met levensmiddelen en mag slechts worden gebruikt voor de
vervaardiging van folie van geregenereerde cellulose met
een laklaag op basis van cellulosenitraat”

4. De volgende weekmakers en hun betreffende beperkingen worden van de lijst geschrapt:
Naam

Beperkingen

„— Butylbenzylftalaat

Ten hoogste 2,0 mg/dm2 laklaag op de zijde in contact
met levensmiddelen

— Di-n-butylftalaat

Ten hoogste 3,0 mg/dm2 laklaag op de zijde in contact
met levensmiddelen

— Di(2-ethylhexyl)sebacaat [= dioctylsebacaat]”
5. Voor de volgende weekmaker wordt de inhoud van de kolom „Beperkingen” vervangen door de volgende tekst:
Naam

Beperkingen

„— Difenyl-2-ethylhexylfosfaat (synoniem: ester van
fosforzuur difenyl-2-ethylhexyl)

De hoeveelheid difenyl-2-ethylhexylfosfaat mag niet meer
zijn dan:
a) 2,4 mg/kg van de levensmiddelen die met dit type
folie in contact komen, of
b) 0.4 mg/dm2 in de laklaag op de zijde in contact met
levensmiddelen”

30.1.2004

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 27/51

6. De volgende oplosmiddelen worden van de lijst geschrapt:
Naam

„— Ethyleenglycolmonoëthylether
— Ethyleenglycolmonoëthyletheracetaat
— Ethyleenglycolmonomethylether
— Ethyleenglycolmonomethyletheracetaat”

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 21 januari 2004
inzake noodmaatregelen met betrekking tot Spaanse peper en producten daarvan
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 68)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/92/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

en producten daarvan. Er is Soedan I aangetroffen in
Spaanse peper en producten daarvan. Er zijn ook andere
stoffen zoals Soedan II, Soedan III en Scarlet Red (Soedan
IV) in Spaanse peper en producten daarvan aangetroffen.
Een aantal producten van Spaanse peper zoals currypoeders is hierbij betrokken. Er is kennis gegeven van alle
bevindingen via het systeem voor snelle waarschuwingen
over levensmiddelen en diervoeders overeenkomstig
artikel 50 van Verordening (EG) nr. 178/2002.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van
de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name op de artikelen
53 en 54,
(5)

Soedan I, Soedan II, Soedan III en Scarlet red (Soedan IV)
zijn door het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) als carcinogeen van categorie 3 ingedeeld.

(6)

De oorspronkelijk door Frankrijk gemelde bevindingen
die door andere bevindingen in de Europese Unie zijn
bevestigd, duiden op een vervalsing die een ernstig risico
voor de gezondheid inhoudt.

(7)

Gezien de ernst van de bedreiging voor de gezondheid
en de positieve bevindingen is het nodig dat de bij
Beschikking 2003/460/EG vastgestelde maatregelen
worden gehandhaafd en uitgebreid. Bovendien moet
rekening gehouden worden met mogelijke driehoekshandel, met name voor producten zonder officiële certificatie van oorsprong. Ter bescherming van de volksgezondheid moet worden voorgeschreven dat zendingen
Spaanse peper en producten daarvan die, ongeacht in
welke vorm, in de Gemeenschap worden ingevoerd en
bestemd zijn voor menselijke consumptie, vergezeld
gaan van een door de betrokken importeur of exploitant
van een levensmiddelenbedrijf verstrekt analyserapport
waaruit blijkt dat de zending geen Soedan I, Soedan II,
Soedan III of Scarlet red (Soedan IV) bevat. Om dezelfde
reden moeten de lidstaten Spaanse peper en producten
daarvan die worden ingevoerd of al in de handel zijn,
steekproefsgewijs bemonsteren en analyseren.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Uit hoofde van Verordening (EG) nr. 178/2002 moet de
Commissie het in de handel brengen of het gebruik van
een levensmiddel of diervoeder dat waarschijnlijk een
ernstig risico voor de menselijke gezondheid inhoudt,
opschorten of elke andere passende tijdelijke maatregel
nemen, wanneer dat risico niet op afdoende wijze kan
worden beheerst met de door de betrokken lidstaten
getroffen maatregelen.

(2)

Op 9 mei 2003 heeft Frankrijk via het systeem voor
snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders initiële informatie verstuurd betreffende de geconstateerde aanwezigheid van de kleurstof Soedan I in
producten van Spaanse peper, afkomstig uit India. Er
zijn geen aanwijzingen dat hierbij producten van
oorsprong uit de Gemeenschap betrokken zijn.

(3)

Beschikking 2003/460/EG inzake noodmaatregelen met
betrekking tot Spaanse peper en producten daarvan (2) is
door de Commissie op 20 juni 2003 goedgekeurd.

(4)

Overeenkomstig Beschikking 2003/460/EG hebben de
lidstaten controles uitgevoerd op de aanwezigheid van
de betreffende stof en verwante stoffen in Spaanse peper

(1) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.Veordening gewijzigd door Verordening (EG) nr. 1642/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 4).
(2) PB L 154 van 21.6.2003, blz. 114.
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Bepaald moet worden dat vervalste Spaanse peper en
producten daarvan moeten worden vernietigd om te
voorkomen dat zij in de voedselketen terechtkomen.

(9)

Aangezien de maatregelen waarin deze beschikking
voorziet, gevolgen hebben voor de controlemiddelen van
de lidstaten, dienen de resultaten van deze maatregelen
uiterlijk na twaalf maanden te worden geëvalueerd om
na te gaan of zij nog steeds nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen.

(10)

Bij deze evaluatie moeten de resultaten van alle door de
bevoegde autoriteiten verrichte analyses in aanmerking
genomen worden.

(11)

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

L 27/53
Artikel 3
Bemonstering en analyse

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen, met inbegrip
van steekproefsgewijze bemonstering en analyses van Spaanse
peper en producten daarvan die voor invoer worden aangeboden of al in de handel zijn, om de afwezigheid van de in
artikel 2, lid 1, vermelde chemische stoffen te verifiëren.
De lidstaten stellen de Commissie via het systeem voor snelle
waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders in kennis
van alle zendingen die deze stoffen blijken te bevatten.
De lidstaten brengen de Commissie elk kwartaal verslag uit
over de zendingen die deze stoffen niet blijken te bevatten.
Deze verslagen worden ingediend vóór het einde van de maand
die volgt op elk kwartaal.
2. Elke zending die officieel wordt bemonsterd en geanalyseerd, kan maximaal 15 werkdagen worden vastgehouden.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Definities

Artikel 4
Splitsing van zendingen

Voor deze beschikking wordt onder „Spaanse peper en
producten daarvan” verstaan:

Indien een zending wordt gesplitst, gaan de delen van de
zending vergezeld van een gewaarmerkte kopie van het analyserapport als bedoeld in artikel 2, lid 1.

a) vruchten van het geslacht Capsicum, gedroogd, fijngemaakt
of gemalen, van de GN-code 0904 20 90, in welke vorm
ook, bestemd voor menselijke consumptie en

Artikel 5

b) currypoeder van de GN-code 0910 50, in welke vorm ook,
bestemd voor menselijke consumptie.

Artikel 2
Voorwaarden voor de invoer van Spaanse peper en
producten daarvan
1.
De lidstaten verbieden de invoer van Spaanse peper en
producten daarvan, tenzij de zending vergezeld gaat van een
analyserapport waaruit blijkt dat het product geen van de
volgende chemische stoffen stoffen bevat:
a) Sudan I (CAS Number 842-07-9),
b) Soedan II (CAS-nummer 3118-97-6),

Vervalste zendingen
Spaanse peper en producten daarvan die een of meer van de in
artikel 2, lid 1, vermelde chemische stoffen blijken te bevatten,
worden vernietigd

Artikel 6
Verhaal van de kosten
Alle kosten van de analyses, opslag of vernietiging overeenkomstig artikel 2, lid 1 of lid 3, en artikel 5 worden gedragen door
de betrokken importeurs of exploitanten van levensmiddelenbedrijven.

c) Soedan III (CAS-nummer 85-86-9),
d) Scarlet Red of Soedan IV (CAS-nummer 85-83-6).
2.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten controleren of
elke zending Spaanse peper en producten daarvan die voor
invoer wordt aangeboden, vergezeld gaat van een analyserapport als bedoeld in lid 1.
3.
Bij ontbreken van het analyserapport, als bedoeld in lid 1,
laat de in de Gemeenschap gevestigde importeur het product
onderzoeken om aan te tonen dat het niet een of meer van de
in lid 1 vermelde chemische stoffen bevat. Totdat het analyserapport beschikbaar is, wordt het product onder officieel
toezicht gehouden.

Artikel 7
Evaluatie van de maatregelen
Deze beschikking wordt ten laatste op 31 januari 2005
opnieuw bezien.

Artikel 8
Intrekking
Beschikking 2003/460/EG wordt ingetrokken.
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Artikel 9
Adressaten
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 januari 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
betreffende beschermende maatregelen in verband met aviaire influenza in sommige Aziatische
landen wat de invoer van vogels, met uitzondering van pluimvee, betreft
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 257)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/93/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(6)

Overeenkomstig Beschikking 2000/666/EG van de
Commissie (4) is de invoer van vogels, met uitzondering
van pluimvee, toegestaan uit alle lidstaten van de OIE
(World Organisation for Animal Health) en onderworpen aan door het land van herkomst verstrekte dierlijke gezondheidsgaranties en aan strikte quarantainevoorschriften in de lidstaten na de invoer, om het mogelijke binnenbrengen van pluimveeziekten in communautaire pluimveekoppels te voorkomen.

(7)

Gezien de uitzonderlijke ziektesituatie in verscheidene
Aziatische landen en de mogelijke ernstige gevolgen in
verband met de betrokken specifieke virusstammen van
aviaire influenza moet echter als bijkomende voorzorgsmaatregel de invoer van vogels, met uitzondering van
pluimvee, en ook van gezelschapsdieren die hun eigenaar vergezellen, in de Europese Unie uit Cambodja,
Indonesië, Japan, Laos, Pakistan, de Volksrepubliek
China, met inbegrip van het grondgebied van Hongkong,
Zuid-Korea, Thailand en Vietnam worden opgeschort
om elk mogelijk risico van het vóórkomen van de ziekte
in quarantainestations onder het gezag van de lidstaten
uit te sluiten.

(8)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991
tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de
veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de
Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de
Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/43/EG (2), en met name op
artikel 18, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt
(1)

Aviaire influenza is een besmettelijke virale ziekte bij
pluimvee en bij vogels, die aanleiding geeft tot sterfte en
anomalieën die snel de vorm van een epizoötie kunnen
aannemen en daardoor een ernstige bedreiging vormen
voor de diergezondheid en voor de rentabiliteit van de
pluimveehouderij.

(2)

Aviaire influenza is bevestigd in verscheidene Aziatische
landen, waaronder Cambodja, Japan, Laos, Pakistan, de
Volksrepubliek China, met inbegrip van het grondgebied
van Hongkong, Zuid-Korea, Thailand en Vietnam.

(3)

In Indonesië is de ziektesituatie ten aanzien van aviaire
influenza onduidelijk.

(4)

De invoer van levend pluimvee en broedeieren uit geen
van deze landen is toegestaan.

(5)

De invoer van vers vlees van pluimvee, loopvogels, vrij
en gekweekt vederwild, vleesbereidingen en vleesproducten van pluimvee, vleesbereidingen en grondstoffen
voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren
van of met vlees van bovengenoemde diersoorten, en
eieren voor menselijke consumptie uit Thailand naar de
Gemeenschap is opgeschort bij Beschikking 2004/84/EG
van de Commissie (3) en de invoer van deze goederen is
niet toegestaan uit een van de andere hierboven
vermelde landen.

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56.
(2) PB L 162 van 1.7.1996, blz. 1.
(3) PB L 17 van 24.1.2004, blz. 57.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De lidstaten schorten onmiddellijk de invoer op van „levende
vogels, met uitzondering van pluimvee”, als omschreven in
Beschikking 2000/666/EG van de Commissie, uit Cambodja,
Indonesië, Japan, Laos, Pakistan, de Volksrepubliek China, met
inbegrip van het grondgebied van Hongkong, Zuid-Korea, Thailand en Vietnam, met inbegrip van vogels die hun eigenaar
vergezellen (gezelschapsdieren).
(4) PB L 278 van 31.10.2000, blz. 26, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/279/EG (PB L 99 van 16.4.2002, blz. 17).
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Artikel 2
De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze beschikking en zij maken de getroffen maatregelen onmiddellijk bekend. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

