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

VERORDENING (EG) Nr. 183/2004 VAN DE COMMISSIE
van 2 februari 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 3 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 februari 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 2 februari 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

115,6
39,3
127,9
94,3

0707 00 05

052
204
999

139,9
46,6
93,3

0709 10 00

220
999

13,5
13,5

0709 90 70

052
204
999

107,3
54,1
80,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
448
624
999

50,7
52,2
45,9
51,0
32,8
81,3
52,3

0805 20 10

052
204
999

71,8
98,2
85,0

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

052
204
220
464
600
624
662
999

79,6
85,1
82,7
77,8
74,0
69,0
38,0
72,3

0805 50 10

052
600
999

68,0
58,3
63,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
720
999

73,2
55,3
89,2
86,9
69,9
74,9

0808 20 50

060
388
400
528
720
999

56,2
95,1
78,4
101,2
45,5
75,3

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. 184/2004 VAN DE COMMISSIE
van 2 februari 2004
tot beëindiging van het systeem van toezicht achteraf op bepaalde ijzer- en staalproducten dat is
vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1695/2002
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(andere dan met gerichte korrels), metallisch beklede
plaat, organisch beklede plaat, blik, kwartoplaat, universaalstaal, ongelegeerd staafstaal, waaronder lichte
profielen, gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen,
betonstaal, staven en profielen van roestvrijstaal, walsdraad van roestvrij staal, draad van roestvrij staal,
gasbuizen en holle profielen (alle producten zijn nader
beschreven in bijlage 1 bij bovengenoemde verordening).

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3285/94 van de Raad van 22
december 1994 betreffende de gemeenschappelijke invoerregeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 518/94 (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2474/2000 (2), inzonderheid op artikel 21,
Gelet op Verordening (EG) nr. 519/94 van de Raad van 7 maart
1994 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de
invoer uit bepaalde derde landen en tot intrekking van de
Verordeningen (EEG) nr. 1765/82, (EEG) nr. 1766/82 en (EEG)
nr. 3420/83 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
427/2003 (4), inzonderheid op artikel 18,
Na overleg in het raadgevend comité dat is opgericht bij artikel
4 van Verordening (EG) nr. 3285/94 respectievelijk Verordening (EG) nr. 519/94,

(2)

In overweging 64 van Verordening (EG) nr. 1695/2002
heeft de Commissie eraan herinnerd dat de toezichtsmaatregelen van kracht dienen te zijn voor dezelfde
periode als de definitieve vrijwaringsmaatregelen voor
bepaalde ijzer- en staalproducten die bij Verordening
(EG) nr. 1694/2002 van de Commissie (6) zijn vastgesteld. Die definitieve vrijwaringsmaatregelen zijn bij
Verordening (EG) nr. 2142/2003 van de Commissie (7)
beëindigd met ingang van 8 december 2003. Bijgevolg
dienen de toezichtsmaatregelen thans te worden beëindigd,

Overwegende hetgeen volgt:
PROCEDURE
(1)

Op 27 september 2002 heeft de Commissie na een
uitgebreid onderzoek van 21 ijzer- en staalproducten
geconstateerd dat de tendensen in de invoer van
bepaalde ijzer- en staalproducten schade aan de communautaire producenten dreigden toe te brengen en dat het
in het belang van de Gemeenschap was een systeem van
toezicht achteraf vast te stellen. Dienovereenkomstig is
een systeem van toezicht achteraf vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1695/2002 van de Commissie (5) betreffende 14 ijzer- en staalproducten, namelijk elektroplaat

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1695/2002 wordt ingetrokken.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 februari 2004.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

349 van 31.12.1994, blz. 53.
286 van 11.11.2000, blz. 1.
67 van 10.3.1994, blz. 89.
65 van 8.3.2003, blz. 1.
261 van 28.9.2002, blz. 124.

(6) PB L 261 van 28.9.2002, blz. 1.
(7) PB L 321 van 6.12.2003, blz. 11.
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VERORDENING (EG) Nr. 185/2004 VAN DE COMMISSIE
van 2 februari 2004
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 94/2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 2826/2000 van de Raad betreffende voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2826/2000 van de Raad van 19
december 2000 betreffende voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt (1), en
met name op artikel 12,

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer „Promotie van landbouwproducten”,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
Artikel 1
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

In artikel 3 van Verordening (EG) nr. 94/2002 van de
Commissie (2) is bepaald dat een lijst dient te worden
opgesteld van thema's en producten waarvoor voorlichtings- en afzetbevorderingsacties kunnen worden
opgezet.
Krachtens Verordening (EG) nr. 1907/1990 van de Raad
van 26 juni 1990 betreffende bepaalde handelsnormen
voor eieren (3) is het onder meer verplicht om met
ingang van 1 januari 2004 consumptie-eieren te merken
met een code ter identificatie van de producent en het
houderijsysteem.
Het blijkt nuttig te zijn de consument voor te lichten
over de nieuwe regels voor het merken van eieren.
Derhalve moet de sector consumptie-eieren opgenomen
worden in de lijst van producten waarvoor voorlichtingsen afzetbevorderingsacties kunnen worden opgezet, en
moeten richtsnoeren worden opgesteld waarin de hoofdlijnen van de in de sector te voeren campagnes worden
vastgelegd.
Gezien de datum waarop de betrokken richtsnoeren
worden vastgesteld, zal het niet mogelijk zijn de eerste
reeks in 2004 in te dienen programma's voor de sector
consumptie-eieren tegen de gestelde data in te dienen en
goed te keuren. Aangezien de consumenten zo spoedig
mogelijk moeten worden voorgelicht, dient voor het
indienen en goedkeuren van deze eerste reeks in een
speciale termijn te worden voorzien.

Verordening (EG) nr. 94/2002 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan artikel 5, lid 1, tweede alinea, wordt de volgende zin
toegevoegd:
„Wat de in 2004 in te dienen programma's voor
consumptie-eieren betreft, moet de eerste reeks uiterlijk op
29 februari 2004 in het bezit zijn van de betrokken
lidstaat.”.
2. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
a) aan lid 1, tweede alinea, wordt de volgende zin toegevoegd:
„Voor de eerste reeks in 2004 in te dienen programma's
voor consumptie-eieren worden deze gegevens uiterlijk
op 31 maart 2004 aan de Commissie meegedeeld.”;
b) aan lid 3, tweede alinea, wordt de volgende zin toegevoegd:
„Voor de eerste reeks in 2004 in te dienen programma's
voor consumptie-eieren neemt de Commissie uiterlijk op
31 mei 2004 een besluit.”.
3. Aan bijlage I, onder b), wordt het volgende streepje toegevoegd:
„— consumptie-eieren”.
4. Aan bijlage III wordt de in de bijlage bij de onderhavige
verordening opgenomen tekst toegevoegd.

Verordening (EG) nr. 94/2002 moet dienovereenkomstig
worden gewijzigd.
Artikel 2

(1) PB L 328 van 23.12.2000, blz. 2.
(2) PB L 17 van 19.1.2002, blz. 20. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 497/2003 (PB L 74 van 20.3.2003, blz. 4).
(3) PB L 173 van 6.7.1990, blz. 5. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2052/2003 (PB L 305 van 22.11.2003, blz.
1).

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE
„SECTOR CONSUMPTIE-EIEREN
1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE SITUATIE
Met ingang van 1 januari 2004 wordt de schaal van consumptie-eieren gemerkt met een code ter identificatie van de
producent en het systeem waarin de legkippen zijn gehouden. Deze code bestaat uit een nummer waarmee het
houderijsysteem wordt aangegeven (0 = biologische productie, 1 = vrije uitloop, 2 = volière, 3 = batterij), de ISO-code
van de lidstaat waar de producerende inrichting zich bevindt en het nummer dat door de bevoegde autoriteit aan de
producerende inrichting is toegekend.
2. DOELSTELLINGEN
— De consument informeren over de nieuwe regels inzake het merken van eieren en hem uitvoerig op de hoogte
brengen van de betekenis van de op het ei aangebrachte code.
— Informatie verstrekken over de systemen voor de productie van eieren uitgaande van de op het ei aangebrachte
code.
— Informatie verstrekken over de bestaande traceersystemen.
3. BELANGRIJKSTE DOELGROEPEN
— Consumenten en verdelers.
— Opiniemakers.
4. BELANGRIJKSTE BOODSCHAP
— De consument bekendmaken met en informeren over de overeenkomstig Richtlijn 2002/4/EG op de eieren aan te
brengen nieuwe codes en de kenmerken van de categorieën waarnaar die codes verwijzen.
5. BELANGRIJKSTE INSTRUMENTEN
— Elektronische hulpmiddelen (website, enz.).
— Informatiemateriaal (brochures, folders, enz.).
— Informatie over verkooppunten.
— Artikelen in de pers, in gespecialiseerde gastronomische tijdschriften, in vrouwenbladen, enz.
— Contacten met de media.
6. LOOPTIJD VAN HET PROGRAMMA
Twaalf tot 24 maanden.
7. INDICATIEVE BEGROTING
4 miljoen EUR.”
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VERORDENING (EG) Nr. 186/2004 VAN DE COMMISSIE
van 2 februari 2004
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad en van Verordening (EG) nr.
2571/97 wat betreft de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor gezoete koekjes en
biscuits, en wafels en wafeltjes
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

De aanpassingen moeten samen met Verordening (EG)
nr. 1789/2003 van toepassing worden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(6)

Verordening (EG) nr. 1255/1999 en Verordening (EG)
nr. 2571/97 moeten dienovereenkomstig worden aangepast.

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name
op artikel 10, artikel 15 en artikel 31, lid 14,

(7)

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

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 31 van Verordening (EG) nr.
1255/1999 kunnen voor bepaalde onder die verordening vallende producten restituties worden verleend,
wanneer deze producten worden uitgevoerd in de vorm
van goederen die in bijlage II bij die verordening worden
opgesomd.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
(2)

(3)

(4)

In artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 van de
Commissie van 15 december 1997 betreffende de
verkoop van boter tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat
voor de vervaardiging van banketbakkerswerk,
consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (2) wordt
verwezen naar de GN-codes van de eindproducten die in
aanmerking komen voor de bij die verordening vastgestelde maatregelen.

Naar aanleiding van de vaststelling van Verordening (EG)
nr. 1789/2003 van de Commissie (3) waarbij bijlage I bij
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli
1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (4) wordt
gewijzigd, zijn voor bepaalde producten wijzigingen in
de gecombineerde nomenclatuur aangebracht.

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1255/1999 wordt de
volgende regel geschrapt:

„1905 90 40

– – – wafels en wafeltjes, met een gehalte aan
water van meer dan 10 gewichtspercenten”

Artikel 2
In artikel 4, lid 1, formule A, punt A1, van Verordening (EG)
nr. 2571/97 worden de GN-codes „1905 30, 1905 90 40”
vervangen door de codes „1905 31, 1905 32”.

Derhalve dient te worden overgegaan tot aanpassing van
bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1255/1999 en van
artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97.
Artikel 3

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1787/2003 (PB L 270 van 21.10.2003,
blz. 121).
2
( ) PB L 350 van 20.12.1997, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1851/2001 (PB L 253 van 21.9.2001, blz.
16).
(3) PB L 281 van 30.10.2003, blz. 1.
(4) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1949/2003 van de Commissie (PB L 287 van
5.11.2003, blz. 15).

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2004.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 187/2004 VAN DE COMMISSIE
van 2 februari 2004
tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met
het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van 21
december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toepassing van preferentiële douanerechten bij invoer van
bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit
Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke
Jordaanoever en de Gazastrook (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1300/97 (2), en met name op artikel 5, lid
2, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
De communautaire invoer- en producentenprijzen voor
eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros),
grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen worden krachtens
artikel 2, lid 2, en artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4088/87
om de twee weken vastgesteld en gelden telkens voor twee
weken. Deze prijzen worden, overeenkomstig artikel 1 ter van
Verordening (EEG) nr. 700/88 van de Commissie van 17 maart
1988 houdende een aantal uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van bepaalde
producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus,

Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever
en de Gazastrook (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2062/97 (4), voor een periode van twee weken vastgesteld
op basis van de gewogen gegevens die de lidstaten meedelen.
Deze prijzen moeten onverwijld worden vastgesteld, om te
kunnen bepalen welke douanerechten moeten worden toegepast. Het is bijgevolg wenselijk te bepalen dat de onderhavige
verordening onmiddellijk in werking treedt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 1 ter van Verordening (EEG) nr. 700/88 bedoelde
communautaire producenten- en invoerprijzen voor eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros), grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen, voor een periode van twee
weken, zijn vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 3 februari 2004.
Zij is van toepassing van 4 tot en met 17 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 februari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 382 van 31.12.1987, blz. 22.
(2) PB L 177 van 5.7.1997, blz. 1.

(3) PB L 72 van 18.3.1988, blz. 16.
(4) PB L 289 van 22.10.1997, blz. 1.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 2 februari 2004 tot vaststelling van de communautaire producentenen invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde
producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke
Jordaanoever en de Gazastrook
(in EUR per 100 stuks)
Periode: 4 tot en met 17 februari 2004
Communautaire
producentenprijzen

Eenbloemige anjers
(standaard)

Veelbloemige anjers
(tros)

Grootbloemige rozen

Kleinbloemige rozen

13,06

11,47

44,93

17,05

Eenbloemige anjers
(standaard)

Veelbloemige anjers
(tros)

Grootbloemige rozen

Kleinbloemige rozen

Israël

—

—

—

—

Marokko

—

—

—

—

Cyprus

—

—

—

—

Jordanië

4,73

—

—

—

Westelijke Jordaanoever en
Gazastrook

7,75

8,00

—

—

Communautaire invoerprijzen
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VERORDENING (EG) Nr. 188/2004 VAN DE COMMISSIE
van 2 februari 2004
tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het
gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit
Jordanië
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Uit de waarnemingen die overeenkomstig het bepaalde
in de Verordeningen (EEG) nr. 4088/87 en (EEG) nr.
700/88 zijn verricht, moet geconcludeerd worden dat de
in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4088/87
bedoelde voorwaarden vervuld zijn voor een schorsing
van het preferentiële douanerecht voor eenbloemige
anjers (standaard) van oorsprong uit Jordanië. Derhalve
geldt het recht van het gemeenschappelijk douanetarief
opnieuw.

(6)

Het contingent voor de betrokken producten geldt voor
de periode van 1 januari tot en met 31 december 2004.
Het preferentiële recht wordt derhalve uiterlijk tot het
einde van deze periode geschorst en eveneens uiterlijk
tot het einde van die periode geldt opnieuw het gemeenschappelijk douanetarief.

(7)

De Commissie dient, in de periodes tussen de vergaderingen van het Comité van beheer voor levende planten
en producten van de bloementeelt, deze maatregelen
zonder het advies van het comité vast te stellen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van 21
december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toepassing van preferentiële douanerechten bij invoer van
bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit
Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke
Jordaanoever en de Gazastrook (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1300/97 (2), inzonderheid op artikel 5, lid
2, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 4088/87 zijn de voorwaarden
vastgesteld voor de toepassing van een preferentieel
douanerecht op grootbloemige rozen, kleinbloemige
rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veelbloemige
anjers (tros) binnen de tariefcontingenten die jaarlijks
worden geopend voor de invoer van verse snijbloemen
in de Gemeenschap.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 747/2001 van de Raad (3),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 209/2003 van de
Commissie (4), zijn communautaire tariefcontingenten
geopend en is de wijze van beheer daarvan vastgesteld
voor afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen,
vers, respectievelijk van oorsprong uit Cyprus, Egypte,
Israël, Malta, Marokko, de Westelijke Jordaanoever en de
Gazastrook.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
(3)

(4)

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

Bij Verordening (EG) nr. 187/2004 van de Commissie (5)
zijn de communautaire productie- en invoerprijzen voor
anjers en rozen in het kader van de betrokken regeling
vastgesteld.

De uitvoeringsbepalingen van de betrokken regeling zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 700/88 van de
Commissie (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2062/97 (7).
PB L 382 van 31.12.1987, blz. 22.
PB L 177 van 5.7.1997, blz. 1.
PB L 109 van 19.4.2001, blz. 2.
PB L 28 van 4.2.2003, blz. 30.
Zie bladzijde 8 van dit Publicatieblad.
PB L 72 van 18.3.1988, blz. 16.
PB L 289 van 22.10.1997, blz. 1.

Voor de invoer van eenbloemige anjers (standaard) (GN-code
ex 0603 10 20) van oorsprong uit Jordanië wordt het bij
Verordening (EG) nr. 747/2001 vastgestelde preferentiële douanerecht geschorst en geldt het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief opnieuw.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 4 februari 2004.

3.2.2004
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 februari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw
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VERORDENING (EG) Nr. 189/2004 VAN DE COMMISSIE
van 2 februari 2004
tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het
gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit de
Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Uit de waarnemingen die overeenkomstig het bepaalde
in de Verordeningen (EEG) nr. 4088/87 en (EEG) nr.
700/88 zijn verricht, moet geconcludeerd worden dat de
in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4088/87
bedoelde voorwaarden vervuld zijn voor een schorsing
van het preferentiële douanerecht voor veelbloemige
anjers (tros) van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Derhalve geldt het recht van het
gemeenschappelijk douanetarief opnieuw.

(6)

Het contingent voor de betrokken producten geldt voor
de periode van 1 januari tot en met 31 december 2003.
Het preferentiële recht wordt derhalve uiterlijk tot het
einde van deze periode geschorst en het gemeenschappelijk douanetarief geldt opnieuw eveneens uiterlijk tot het
einde van die periode.

(7)

De Commissie dient, in de periodes tussen de vergaderingen van het Comité van beheer voor levende planten
en producten van de bloementeelt, deze maatregelen
zonder het advies van het comité vast te stellen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van 21
december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toepassing van preferentiële douanerechten bij invoer van
bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit
Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke
Jordaanoever en de Gazastrook (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1300/97 (2), inzonderheid op artikel 5, lid
2, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 4088/87 zijn de voorwaarden
vastgesteld voor de toepassing van een preferentieel
douanerecht op grootbloemige rozen, kleinbloemige
rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veelbloemige
anjers (tros) binnen de tariefcontingenten die jaarlijks
worden geopend voor de invoer van verse snijbloemen
in de Gemeenschap.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 747/2001 van de Raad (3),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 786/2002 van de
Commissie (4), zijn communautaire tariefcontingenten
geopend en is de wijze van beheer daarvan vastgesteld
voor afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen,
vers, respectievelijk van oorsprong uit Cyprus, Egypte,
Israël, Jordanië, Malta, Marokko, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
(3)

(4)

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

Bij Verordening (EG) nr. 187/2004 van de Commissie (5)
zijn de communautaire productie- en invoerprijzen voor
anjers en rozen in het kader van de betrokken regeling
vastgesteld.

De uitvoeringsbepalingen van de betrokken regeling zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 700/88 van de
Commissie (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2062/97 (7).
PB L 382 van 31.12.1987, blz. 22.
PB L 177 van 5.7.1997, blz. 1.
PB L 109 van 19.4.2001, blz. 2.
PB L 127 van 14.5.2002, blz. 3.
Zie bladzijde 8 van dit Publicatieblad.
PB L 72 van 18.3.1988, blz. 16.
PB L 289 van 22.10.1997, blz. 1.

Voor de invoer van veelbloemige anjers (tros) (GN-code
ex 0603 10 20) van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever
en de Gazastrook wordt het bij Verordening (EG) nr. 747/2001
vastgestelde preferentiële douanerecht geschorst en geldt het
recht van het gemeenschappelijk douanetarief opnieuw.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 4 februari 2004.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 februari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw
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(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

Mededeling betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël betreffende liberaliseringsmaatregelen
voor het onderlinge handelsverkeer en de vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2 bij de
Associatieovereenkomst EG-Israël
De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling die op 23 december 2003 in Brussel door de Gemeenschap en Israël is ondertekend, is op 23 december 2003 in werking getreden. De bepalingen van de overeenkomst zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2004. De overeenkomst is bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie L 346 van 31 december 2003 op bladzijde 65.

Mededeling betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de vervanging van de Protocollen nr. 1 en nr. 3 bij de
Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko
De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, die door de Gemeenschap op 23 december 2003 en
door Marokko op 30 december 2003 is ondertekend, is op 30 december 2003 in werking getreden. De
bepalingen van de overeenkomst zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2004, met uitzondering
van de artikelen 2, 4 en 5 van Protocol nr. 1 die sedert 1 oktober 2003 van toepassing zijn. De overeenkomst is bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie L 345 van 31 december 2003 op bladzijde
117.

Mededeling betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van de bepalingen in verband met de handel en aanverwante
zaken van de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek
Egypte, anderzijds
De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, die door de Gemeenschap op 19 december 2003 en
door Egypte op 21 december 2003 is ondertekend, is op 21 december 2003 in werking getreden. De bepalingen van de overeenkomst zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2004. De overeenkomst is
bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie L 345 van 31 december 2003 op bladzijde 113.
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BESLUIT IN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING GENOMEN DOOR DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE LIDSTATEN, OP HET NIVEAU VAN DE STAATSHOOFDEN EN REGERINGSLEIDERS BIJEEN,
van 13 december 2003
inzake de vestigingsplaatsen van bepaalde bureaus en organen van de Europese Unie
(2004/97/EG, Euratom)
De plaats van vestiging van deze verschillende organisaties en diensten dient te worden vastgesteld,

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE LIDSTATEN, OP HET NIVEAU
VAN DE STAATSHOOFDEN EN REGERINGSLEIDERS BIJEEN,

(10)

Gelet op artikel 289 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap en artikel 189 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

BESLUITEN:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Besluit 2000/820/JBZ van de Raad van 22 december
2000 is een Europese Politieacademie (EPA) opgericht (1).
Bij Verordening (EG) nr. 178/2000 van het Europees
Parlement en de Raad is de Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid opgericht (2).

(3)

Bij Besluit 2002/187/JBZ van de Raad is Eurojust opgericht (3).

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees
Parlement en de Raad is het Europees Agentschap voor
maritieme veiligheid opgericht (4).

(5)

Bij Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees
Parlement en de Raad is een Europees Agentschap voor
de veiligheid van de luchtvaart opgericht (5).

(6)

Op basis van het door de Commissie op 24 januari
2002 ingediende voorstel wordt de oprichting van een
Europees Spoorwegbureau overwogen (6).

(7)

(8)

(9)

Op basis van het door de Commissie op 11 februari
2003 ingediende voorstel wordt de oprichting van een
Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging overwogen.
Op basis van het door de Commissie op 8 augustus
2003 ingediende voorstel wordt de oprichting van een
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
overwogen.
Op basis van het door de Commissie op 29 oktober
2003 ingediende voorstel wordt de oprichting van een
Europees Chemicaliënagentschap overwogen.

(1) PB L 336 van 30.12.2000, blz. 1.
(2) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1642/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 4).
(3) PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1. Besluit gewijzigd bij Besluit 2003/
659/JBZ (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 44).
(4) PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1644/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 10).
(5) PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1701/2003 van de Commissie (PB L 243 van
27.9.2003, blz. 5).
6
( ) PB C 126 E van 28.5.2002, blz. 323.

Artikel 1
a) De Europese Politieacademie (EPA) wordt gevestigd in
Bramshill.
b) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid wordt gevestigd in Parma.
c) Eurojust wordt gevestigd in Den Haag.
d) Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid wordt
gevestigd in Lissabon.
e) Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart wordt gevestigd in Keulen.
f) Het Europees Spoorwegbureau wordt gevestigd in LilleValenciennes.
g) Het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging wordt gevestigd in een door de Griekse regering te
bepalen plaats in Griekenland.
h) Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
wordt gevestigd in een door de Zweedse regering te bepalen
plaats in Zweden.
i) Het Europees Chemicaliënagentschap wordt gevestigd in
Helsinki.
Artikel 2
Dit besluit, dat in het Publicatieblad van de Europese Unie zal
worden bekendgemaakt, treedt heden in werking.

Gedaan te Brussel, 13 december 2003.
De voorzitter
S. BERLUSCONI
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
tot intrekking van Beschikking 96/293/EG houdende beschermende maatregelen ten aanzien van
visserijproducten van oorsprong uit Mauritanië.
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 128)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/98/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

(2)

Beschikking 96/293/EG van de Commissie van 30 april
1996 houdende beschermende maatregelen ten aanzien
van visserijproducten van oorsprong uit Mauritanië (2)
schort de invoer van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen van
oorsprong uit Mauritanië op.
Beschikking 97/20/EG van de Commissie van 17
december 1996 tot vaststelling van de lijst van derde
landen die voldoen aan de gelijkwaardigheidseisen voor
de productie en het in de handel brengen van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en
mariene buikpotigen (3) is vastgesteld ter vervanging van
Beschikking 96/293/EG die daarom achterhaald is en
moet worden ingetrokken.

(1) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.
(2) PB L 111 van 4.5.1996, blz. 22. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij
Beschikking 96/426/EG (PB L 175 van 13.7.1996, blz. 33).
(3) PB L 6 van 10.1.1997, blz. 46. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij
Beschikking 2002/469/EG (PB L 163 van 21.6.2002, blz. 16).

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beschikking 96/293/EG wordt ingetrokken.
Artikel 2
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 6 februari
2004.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

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

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2004
betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de evaluatie van methoden voor het
aantonen van verwerkte dierlijke eiwitten in diervoeders
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 131)
(2004/99/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling
van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (3)
verbiedt het voederen van dieren met verwerkte eiwitten
die afkomstig zijn van kadavers of gedeelten ervan van
dieren van dezelfde soort.

(6)

Het gebruik van niet van herkauwers afkomstige eiwitten
in diervoeders onder de in Verordening (EG) nr. 1774/
2002 vastgelegde voorwaarden kan alleen worden overwogen als er gevalideerde methoden zijn om deze
eiwitten van eiwitten van herkauwers te onderscheiden.

(7)

Het Instituut voor Referentiematerialen en -metingen
van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
(IRMM-JRC) heeft in 2003 een vergelijkende studie uitgevoerd betreffende het opsporen van verwerkte dierlijke
eiwitten. Uit deze studie bleek dat de verschillen in de
toepassing van de microscopische tests, en mogelijk de
geringe ervaring van sommige analisten, leidde tot
aanzienlijke verschillen wat betreft de sensitiviteit, specificiteit en nauwkeurigheid van de enige officiële methode
die momenteel beschikbaar is. Verder zijn er volgens de
studie goede vooruitzichten wat het valideren van alternatieve methoden betreft.

(8)

Op basis van deze studie en om de opsporing van
verwerkte dierlijke eiwitten te harmoniseren en te verbeteren, wordt momenteel een voorstel besproken voor het
verder specificeren en verbeteren van de microscopische
methode. Dit voorstel voorziet ook in de goedkeuring
van alternatieve soortspecifieke methoden zodra die zijn
gevalideerd.

(9)

Tegen deze achtergrond is het noodzakelijk de kwaliteit
van laboratoria die microscopische tests uitvoeren te
controleren, met name in toetredingslanden, en alternatieve methoden te screenen zodra die beschikbaar
worden.

(10)

De in deze beschikking bepaalde maatregelen zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van de communautaire
veterinaire wetgeving en zouden daarom in aanmerking
moeten komen voor een financiële bijdrage van de
Gemeenschap.

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 de artikelen 19 en 20,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ingevolge Beschikking 90/424/EEG dient de Gemeenschap de nodige wetenschappelijke maatregelen te
nemen voor de ontwikkeling van de communautaire
veterinaire wetgeving.

(2)

Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling
van voorschriften inzake preventie, bestrijding en
uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme
encefalopathieën (TSE's) (2) verbiedt het voederen van
dierlijke eiwitten aan boerderijdieren, met enkele uitzonderingen.

(3)

Het verbod van het gebruik van eiwitten van herkauwers
voor het voederen van herkauwers is een centraal
element bij het voorkomen van de overbrenging van
TSE's op herkauwers. De correcte naleving van dit
verbod dient dan ook strikt gecontroleerd te worden
door analyse van diervoeders.

(4)

Eiwitten van niet-herkauwers hebben voorzover bekend
geen rol gespeeld bij BSE-gevallen en er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat eiwitten van niet-herkauwers BSE kunnen overdragen. Met het oog op de
controle is het echter noodzakelijk gebleken het gebruik
van eiwitten van niet-herkauwers in diervoeders te
verbieden. Dit is met name omdat er geen analysemethoden zijn waarmee eiwitten van herkauwers in diervoeders kunnen worden onderscheiden van eiwitten van
niet-herkauwers.

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 van de Raad (PB L 122 van
16.5.2003, blz. 1).
(2) PB L 147 van 31.5.2001, blz 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1915/2003 (PB L 283 van 31.10.2003, blz.
29).

(3) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 808/2003 (PB L 117 van 13.5.2003, blz. 10).
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De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

3.2.2004
Artikel 2

De financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de in artikel 1
bepaalde maatregelen bedraagt niet meer dan 60 000 EUR.
Artikel 3
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari
2004.

De Commissie draagt er zorg voor dat voor een periode van
ten minste twaalf maanden de volgende taken worden uitgevoerd met betrekking tot de evaluatie van methoden om
verwerkte dierlijke eiwitten in diervoeders aan te tonen:

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

a) een bekwaamheidstest inzake het opsporen van dierlijke
bestanddelen in diervoeders;

Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.

b) prevalideringsstudies betreffende relevante analysemethoden
voor het opsporen van dierlijke bestanddelen in diervoeders,
afhankelijk van de voortgang van de ontwikkeling van
dergelijke methoden.

Artikel 4

Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

3.2.2004
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 152/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 betreffende de afgifte
van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die de eerste tien werkdagen van januari 2004 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98
(Publicatieblad van de Europese Unie L 24 van 29 januari 2004)
Op bladzijde 54, in de bijlage, onder c), voor het kopje van de derde kolom
in plaats van: „Naar de tranche van juli 2004 over te dragen hoeveelheid (in t)”
te lezen:
„Naar de tranche van mei 2004 over te dragen hoeveelheid (in t)”.

L 29/19

