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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

BESCHIKKING Nr. 280/2004/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 februari 2004
betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de
uitvoering van het Protocol van Kyoto
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

(3)

Het UNFCCC verplicht de Gemeenschap en haar
lidstaten tot het opstellen, periodiek bijwerken, openbaar
maken en aan de Conferentie der Partijen rapporteren
van nationale inventarisaties van antropogene emissies
per bron en verwijderingen per put van alle broeikasgassen die niet vallen onder het Protocol van Montreal
betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (hierna
„broeikasgassen” te noemen), met gebruikmaking van
vergelijkbare, door de Conferentie der Partijen overeengekomen methodieken.

(4)

De uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap moet
grondig worden bestudeerd en regelmatig worden beoordeeld. Tevens moeten de maatregelen die de Gemeenschap en haar lidstaten inzake klimaatbeleid hebben
genomen in een vroeg stadium worden geanalyseerd.

(5)

Nauwkeurige verslaglegging in een vroeg stadium uit
hoofde van deze beschikking maakt een tijdige vaststelling van emissieniveaus overeenkomstig Beschikking
2002/358/EG van de Raad van 25 april 2002 betreffende de goedkeuring namens de Europese Gemeenschap
van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de
Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane
verplichtingen mogelijk (5), en daarmee de tijdige vaststelling van het recht om deel te nemen aan de flexibele
mechanismen van het Protocol van Kyoto.

(6)

Het UNFCCC verplicht alle partijen tot het opstellen,
uitvoeren, openbaar maken en regelmatig bijwerken van
nationale en, waar passend, regionale programma's die
maatregelen bevatten ter beperking van klimaatverandering, toegespitst op antropogene emissies per bron en
verwijderingen per put van alle broeikasgassen.

(7)

Het Protocol van Kyoto bij het UNFCCC werd goedgekeurd bij Beschikking 2002/358/EG. Artikel 3, lid 2, van
het Protocol van Kyoto bepaalt dat de in bijlage I van
het UNFCCC opgenomen partijen bij het Protocol van
Kyoto in 2005 aantoonbare vorderingen dienen te
hebben gemaakt bij de nakoming van hun verplichtingen ingevolge het protocol.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 175, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),
Na raadpleging van het Comité van de Regio's,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Beschikking 93/389/EEG van de Raad van 24 juni
1993 inzake een bewakingssysteem voor de uitstoot van
CO2 en andere broeikasgassen in de Gemeenschap (3) is
een systeem ingesteld voor de bewaking van de antropogene emissies van broeikasgassen en de evaluatie van de
vorderingen bij het nakomen van de verplichtingen ten
aanzien van deze emissies. Teneinde rekening te houden
met de internationale ontwikkelingen op dit gebied en
met het oog op de duidelijkheid is het wenselijk deze
beschikking te vervangen.
Het uiteindelijke doel van het Raamverdrag van de
Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC),
dat werd goedgekeurd bij Besluit 94/69/EG van de Raad
van 15 december 1993 (4), is het bewerkstelligen van
een stabilisering van de concentratie van broeikasgassen
in de atmosfeer op een niveau waarop gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt voorkomen.

(1) PB C 234 van 30.9.2003, blz. 51.
(2) Advies van het Europees Parlement van 21 oktober 2003 (nog niet
verschenen in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 26
januari 2004.
(3) PB L 167 van 9.7.1993, blz. 31. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de
Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
4
( ) PB L 33 van 7.2.1994, blz. 11.

(5) PB L 130 van 15.5.2002, blz. 1.
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Overeenkomstig deel II, onderdeel A, van de bijlage bij
Besluit 19/CP.7 van de Conferentie der partijen is elke in
bijlage I van het UNFCCC opgenomen partij bij het
Protocol van Kyoto ertoe gehouden een nationaal
register in te stellen en bij te houden om te garanderen
dat een nauwkeurige boekhouding wordt gevoerd van
verlening, bezit, overdracht, annulering en afboeking van
emissiereductie-eenheden (ERU), gecertificeerde emissiereducties (CER), toegewezen eenheden (AAU) en verwijderingseenheden (RMU).

Overeenkomstig Besluit 19/CP.7 wordt elke emissiereductie-eenheid, gecertificeerde emissiereductie, toegewezen eenheid en verwijderingseenheid slechts in één
register tegelijk bijgehouden.

Het register van de Gemeenschap zou kunnen worden
gebruikt voor het bijhouden van de emissiereductieeenheden en de gecertificeerde emissiereducties die via
door de Gemeenschap gefinancierde projecten worden
gegenereerd, waardoor stimulansen kunnen worden
geboden voor door de Gemeenschap in derde landen te
ontplooien activiteiten om het probleem van de klimaatverandering in een ruimere context aan te pakken, en
kan samen met de registers van de lidstaten in een
geconsolideerd systeem worden bijgehouden.

Op de aankoop en het gebruik van emissiereductieeenheden en gecertificeerde emissiereducties door de
Gemeenschap zijn nadere bepalingen van toepassing die
op voorstel van de Commissie moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

De Gemeenschap en de lidstaten dienen krachtens
Beschikking 2002/358/EG de nodige maatregelen te
treffen om de overeenkomstig die beschikking vastgestelde emissieniveaus in acht te nemen. In bepalingen
inzake het gebruik van emissiereductie-eenheden en
gecertificeerde emissiereducties die worden bijgehouden
in het register van de Gemeenschap moet ook rekening
worden gehouden met de verantwoordelijkheid van de
lidstaten om hun eigen verplichtingen na te komen overeenkomstig Beschikking 2002/358/EG.

De Gemeenschap en haar lidstaten hebben gebruikgemaakt van artikel 4 van het Protocol van Kyoto, dat
partijen bij het protocol toestaat hun emissiebeperkingsen emissiereductieverplichtingen gezamenlijk na te
komen. Daarom is het passend te voorzien in doeltreffende samenwerking en coördinatie met betrekking tot
de verplichting uit hoofde van deze beschikking, waaronder het opstellen van de communautaire broeikasgasinventaris, de evaluatie van de vorderingen, het opstellen
van verslagen, evenals de toetsings- en nalevingsprocedures die de Gemeenschap in staat moeten stellen haar
rapportageverplichtingen in het kader van het Protocol
van Kyoto na te komen overeenkomstig de politieke
akkoorden en juridisch verbindende besluiten die op de
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zevende Conferentie der Partijen bij het UNFCCC in
Marrakech tot stand zijn gekomen (hierna „akkoorden
van Marrakech” genoemd).

(14)

De Gemeenschap en de lidstaten zijn partij bij het
Verdrag en het Protocol van Kyoto en als zodanig
verantwoordelijk voor de verslaglegging, vaststelling en
verrekening van de hun toegewezen hoeveelheden,
alsmede voor het vaststellen en handhaven van hun
recht om deel te nemen aan de mechanismen van het
Protocol van Kyoto.

(15)

Overeenkomstig Besluit 19/CP.7 verleent elke in bijlage I
bij het UNFCCC genoemde partij een hoeveelheid toegewezen eenheden die overeenkomt met de aan hem
toegewezen hoeveelheid in zijn nationale register, overeenkomstig zijn emissieniveaus zoals vastgesteld overeenkomstig Beschikking 2002/358/EG en het Protocol
van Kyoto.

(16)

Overeenkomstig Beschikking 2002/358/EG verleent de
Gemeenschap geen toegewezen eenheden.

(17)

Het Europees Milieuagentschap (EMA) staat de
Commissie waar passend terzijde bij de bewaking, in het
bijzonder in het kader van het communautair inventarisatiesysteem, alsmede bij de analyse door de Commissie
van de vooruitgang bij het uitvoeren van de verplichtingen uit hoofde van het UNFCCC-besluit en het
Protocol van Kyoto.

(18)

In het licht van de rol die het EMA speelt bij het
opmaken van de jaarlijkse communautaire inventaris, is
het wenselijk dat de nationale systemen van de lidstaten
worden opgezet op een wijze die het werk van het EMA
vergemakkelijkt.

(19)

Aangezien de doelstellingen van de voorgestelde maatregelen, namelijk het nakomen van de verplichtingen van
de Gemeenschap in het kader van het Protocol van
Kyoto en met name de daarin vervatte bewakings- en
rapportageverplichtingen, uit de aard der zaak niet in
voldoende mate door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve beter op het niveau van 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 beschikking niet verder
dan wat nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(20)

De voor de uitvoering van deze beschikking vereiste
maatregelen dienen te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999
tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening
van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1),

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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3. De lidstaten maken de nationale programma's en de bijgestelde versies daarvan openbaar en stellen de Commissie
daarvan in kennis binnen drie maanden na de vaststelling
daarvan.

Artikel 1
Werkingssfeer
Bij deze beschikking wordt een systeem ingesteld voor:

Op de daaropvolgende vergaderingen van het in artikel 9, lid 1,
bedoelde comité stelt de Commissie de lidstaten in kennis van
alle nationale programma's en bijgestelde versies daarvan die zij
heeft ontvangen.

a) de bewaking van alle in de lidstaten plaatsvindende antropogene emissies per bron en verwijderingen per put van broeikasgassen die niet vallen onder het Protocol van Montreal
betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken;

Artikel 3

b) de evaluatie van de vorderingen bij het nakomen van de
verplichtingen ten aanzien van deze emissies per bron en
verwijderingen per put;

Verslaglegging door de lidstaten

c) de uitvoering van het UNFCCC en het Protocol van Kyoto,
voor wat betreft nationale programma's, broeikasgasinventarissen en nationale systemen en registers van de Gemeenschap en haar lidstaten, en van relevante procedures uit
hoofde van het Protocol van Kyoto en
d) het garanderen van de tijdige voltooiing, volledigheid, nauwkeurigheid, consistentie, vergelijkbaarheid en transparantie
van de rapportage door de Gemeenschap en haar lidstaten
aan het secretariaat van het UNFCCC.

Artikel 2
Nationale en communautaire programma's
1.
De lidstaten en de Commissie ontwerpen en verwezenlijken respectievelijk nationale programma's en een communautair programma, met als doel bij te dragen tot:
a) de nakoming van de verplichtingen van de Gemeenschap en
haar lidstaten betreffende de beperking en/of vermindering
van de emissies van alle broeikasgassen uit hoofde van het
UNFCCC en het Protocol van Kyoto en
b) de transparante en nauwgezette bewaking van de feitelijke
en verwachte vorderingen van de lidstaten, met inbegrip van
de door communautaire maatregelen tot stand gebrachte
bijdrage, bij het nakomen van de verplichtingen van de
Gemeenschap en haar lidstaten met betrekking tot de beperking en/of vermindering van de emissies van alle broeikasgassen uit hoofde van het UNFCCC en het Protocol van
Kyoto.
Deze programma's omvatten de in artikel 3, lid 2, genoemde
informatie en worden dienovereenkomstig geactualiseerd.
2.
Met het oog hierop moet het gebruik van Joint Implementation, het Clean Development Mechanism en de internationale handel in emissierechten aanvullend zijn ten opzichte
van interne maatregelen, overeenkomstig de desbetreffende
bepalingen van het Protocol van Kyoto en de besluiten van
Marrakech.

1. Met het oog op de beoordeling van de feitelijke vooruitgang en om de opstelling van jaarverslagen door de Gemeenschap mogelijk te maken, overeenkomstig de verplichtingen uit
hoofde van het UNFCCC en het Protocol van Kyoto, bepalen de
lidstaten en rapporteren zij uiterlijk op 15 januari van ieder jaar
(jaar X) aan de Commissie:
a) hun antropogene emissies van de in bijlage A van het
Protocol van Kyoto genoemde broeikasgassen (kooldioxide
(CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O), fluorkoolwaterstoffen (HFK's), perfluorkoolwaterstoffen (PFK's) en zwavelhexafluoride (SF6)) gedurende het voorlaatste jaar (jaar X-2);
b) voorlopige gegevens over hun emissies van koolmonoxide
(CO), zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en vluchtige
organische stoffen (VOS) gedurende het voorlaatste jaar (jaar
X-2) samen met definitieve gegevens voor het op twee na
laatste jaar (jaar X-3);
c) hun antropogene emissies van broeikasgassen per bron en
verwijderingen via putten van kooldioxide als gevolg van
landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw
gedurende het voorlaatste jaar (jaar X-2);
d) informatie over de boekhouding met betrekking tot de emissies en verwijderingen als gevolg van landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw, overeenkomstig artikel
3, lid 3, en, indien een lidstaat besluit er gebruik van te
maken, artikel 3, lid 4, van het Protocol van Kyoto, alsmede
de relevante besluiten uit hoofde daarvan, voor de jaren
tussen 1990 en het voorlaatste jaar (jaar X-2);
e) eventuele wijzigingen in de onder a) tot en met d)
genoemde informatie met betrekking tot de jaren tussen
1990 en het op twee na laatste jaar (jaar X-3);
f) de elementen van het verslag betreffende de nationale inventarisatie, noodzakelijk voor het opstellen van het verslag
betreffende de communautaire broeikasgasinventaris, zoals
gegevens over het plan voor de kwaliteitsevaluatie en kwaliteitsbeheersing van de lidstaten, een algemene onzekerheidsevaluatie, een algemene volledigheidsbeoordeling en gegevens over uitgevoerde herberekeningen;

L 49/4

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

g) informatie uit het nationale register — zodra dit tot stand is
gebracht — betreffende verlening, verwerving, bezit, overdracht, annulering en afboeking en overbrenging van toegewezen eenheden, verwijderingseenheden, emissiereductieeenheden en gecertificeerde emissiereducties in de loop van
het vorige jaar (jaar X-1);
h) informatie over de rechtspersonen die gemachtigd zijn deel
te nemen aan de mechanismen waarin wordt voorzien bij
de artikelen 6, 12 en 17 van het Protocol van Kyoto,
conform de desbetreffende nationale of communautaire
bepalingen;
i) de stappen die werden ondernomen om de ramingen te
verbeteren, bijvoorbeeld op gebieden van de inventaris waar
bijstellingen werden doorgevoerd;
j) informatie betreffende de indicatoren voor het voorlaatste
jaar (jaar X-2) en
k) eventuele veranderingen in het nationale inventarisatiesysteem.

De lidstaten dienen bij de Commissie uiterlijk op 15 maart van
elk jaar (jaar X) het volledige verslag betreffende hun nationale
inventaris in.

2.
Met het oog op de beoordeling van de verwachte vorderingen rapporteren de lidstaten uiterlijk op 15 maart 2005 en
vervolgens om de twee jaar aan de Commissie:
a) informatie over de nationale beleidsinitiatieven en maatregelen ter beperking en/of vermindering van de emissies van
broeikasgassen per bron of ter intensivering van de verwijdering door putten, voor ieder broeikasgas per sector gepresenteerd en met inbegrip van:
i) het doel van de beleidsinitiatieven en maatregelen;
ii) het type beleidsinstrument;
iii) het stadium van uitvoering van het beleidsinitiatief of de
maatregel;
iv) indicatoren voor de bewaking en evaluatie van de in de
loop der tijd geboekte vorderingen met behulp van
beleid en maatregelen, met inbegrip van onder meer de
indicatoren die worden genoemd in de overeenkomstig
lid 3 aangenomen uitvoeringsbepalingen;
v) kwantitatieve ramingen van de effecten van de beleidsinitiatieven en maatregelen op de emissies per bron en
de verwijderingen per put van broeikasgassen tussen het
referentiejaar en latere jaren, met name 2005, 2010 en
2015, voorzover haalbaar met inbegrip van de economische effecten en
vi) de mate waarin interne maatregelen daadwerkelijk een
belangrijk onderdeel vormen van de op nationaal niveau
geleverde inspanningen alsmede de mate waarin het
gebruik van Joint Implementation, het Clean Development Mechanism en de internationale handel in emissierechten op grond van de artikelen 6, 12 en 17 van het
Protocol van Kyoto daadwerkelijk aanvullend is ten
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opzichte van de interne maatregelen overeenkomstig de
relevante bepalingen van het Protocol van Kyoto en de
akkoorden van Marrakech;
b) nationale prognoses inzake de emissies van broeikassen per
bron en de verwijdering van die gassen door putten,
tenminste voor de jaren 2005, 2010, 2015 en 2020, uitgesplitst per gas en per sector, met inbegrip van:
i) prognoses „met bestaande maatregelen” en „met aanvullende maatregelen” zoals vermeld in de richtsnoeren van
het UNFCCC en nader omschreven in de op grond van
lid 3 aangenomen uitvoeringsbepalingen;
ii) een duidelijke identificatie van de beleidsinitiatieven en
maatregelen die in de prognoses zijn meegenomen;
iii) de resultaten van een gevoeligheidsanalyse met betrekking tot de prognoses en
iv) een beschrijving van de methodieken, modellen, onderliggende aannames en belangrijkste input- en outputparameters;
c) informatie over de maatregelen die worden genomen of die
zijn gepland ter uitvoering van relevante communautaire
wetgeving en beleid en informatie over de juridische en
institutionele stappen ter voorbereiding van de uitvoering
van de verplichtingen uit hoofde van het Protocol van Kyoto
en informatie over de regelingen voor, en de toepassing op
nationaal niveau van, de nalevings- en handhavingsprocedures;
d) informatie over de institutionele en financiële regelingen en
besluitvormingsprocedures ter coördinatie en ondersteuning
van activiteiten met betrekking tot de deelname aan de
mechanismen van de artikelen 6, 12 en 17 van het Protocol
van Kyoto, met inbegrip van de participatie van rechtspersonen.
3. Uitvoeringsbepalingen betreffende de rapportage van de
in de leden 1 en 2 bedoelde informatie worden vastgesteld
volgens de in artikel 9, lid 2, bedoelde procedure.
Deze uitvoeringsbepalingen kunnen, waar passend, worden
gewijzigd rekening houdend met in het kader van het UNFCCC
en het Protocol van Kyoto genomen besluiten.

Artikel 4
Inventarisatiesysteem van de Gemeenschap
1. De Commissie stelt in samenwerking met de lidstaten
jaarlijks een communautaire broeikasgasinventarisatie en een
verslag betreffende de communautaire broeikasgasinventarisatie
op, doet uiterlijk op 28 februari de ontwerp-versie daarvan aan
de lidstaten toekomen, publiceert ze en dient ze uiterlijk op 15
april van ieder jaar in bij het UNFCCC-secretariaat. Ramingen
voor de in de nationale inventarisaties ontbrekende gegevens
worden daarin opgenomen conform de op grond van lid 2,
onder b), aangenomen uitvoeringsbepalingen, tenzij uiterlijk op
15 maart van dat jaar geactualiseerde gegevens worden
ontvangen van de lidstaten.
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2.
De Commissie stelt overeenkomstig de in artikel 9, lid 2,
bedoelde procedure en rekening houdend met de nationale
systemen van de lidstaten uiterlijk op 30 juni 2006 een
communautair inventarisatiesysteem vast om de nauwkeurigheid, vergelijkbaarheid, consistentie, volledigheid en tijdige
beschikbaarheid van de nationale inventarissen in relatie tot de
communautaire broeikasgasinventaris te garanderen.
Dit systeem dient te voorzien in:
a) een kwaliteitsevaluatie- en kwaliteitsbeheersingsprogramma
dat de vaststelling van kwaliteitsdoelstellingen alsook een
plan voor de kwaliteitsevaluatie en kwaliteitsbeheersing van
de inventaris omvat. De Commissie biedt de lidstaten ondersteuning bij de implementatie van kwaliteitsevaluatie- en
kwaliteitsbeheersingsprogramma's en
b) een procedure voor de raming van in een nationale inventaris ontbrekende gegevens, inclusief overleg met de betreffende lidstaat.
3.
Het Europees Milieuagentschap verleent in overeenstemming met zijn jaarlijkse werkprogramma de Commissie waar
passend assistentie bij de uitvoering van de leden 1 en 2, onder
meer door het uitvoeren van studies en het verzamelen van
gegevens.
4.
Zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk op 31
december 2005 voeren de lidstaten op grond van het Protocol
van Kyoto nationale inventarisatiesystemen in voor de raming
van de antropogene emissies van broeikasgassen per bron en
de door putten verwijderde hoeveelheden kooldioxide.
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Dit verslag bevat hoofdstukken over de feitelijke en verwachte
emissies per bron en verwijderingen door putten, over beleidsinitiatieven en maatregelen en over het gebruik van de mechanismen waarin de artikelen 6, 12 en 17 van het Protocol van
Kyoto voorzien.
3. De Commissie stelt een rapport op over het aantonen van
de door de Gemeenschap tegen 2005 gemaakte vorderingen,
rekening houdend met de geactualiseerde informatie inzake
emissieprognoses die uiterlijk 15 juni 2005 overeenkomstig de
op grond van artikel 3, lid 3, aangenomen uitvoeringsbepalingen door de lidstaten werd ingediend, en dient dit uiterlijk
op 1 januari 2006 in bij het secretariaat van het UNFCCC.
4. Elke lidstaat stelt een rapport op over het aantonen van
de door die lidstaat tegen 2005 gemaakte vorderingen, rekening houdend met de informatie die overeenkomstig de op
grond van artikel 3, lid 3, aangenomen uitvoeringsbepalingen
werd ingediend, en dient dit uiterlijk op 1 januari 2006 in bij
het secretariaat van het UNFCCC.
5. De Gemeenschap en elke lidstaat dienen bij het secretariaat van het UNFCCC een rapport in over de extra periode
voor het nakomen van de verplichtingen, en wel direct na het
verstrijken van die periode.
6. Overeenkomstig de in artikel 9, lid 2, bedoelde procedure
kan de Commissie bepalingen goedkeuren waarin eisen zijn
vastgelegd met betrekking tot de rapportage voor het aantonen
van vorderingen, zoals vereist krachtens artikel 3, lid 2, van het
Protocol van Kyoto, en met betrekking tot de rapportage in
samenhang met de extra periode voor het nakomen van de
verplichtingen.

Artikel 5
Evaluatie van de vorderingen en rapportage
1.
De Commissie beoordeelt jaarlijks in overleg met de
lidstaten de vorderingen die de Gemeenschap en haar lidstaten
hebben gemaakt bij het nakomen van hun verplichtingen op
grond van het UNFCCC en het Protocol van Kyoto als
omschreven in Beschikking 2002/358/EG, teneinde te evalueren of bedoelde vorderingen volstaan om deze verplichtingen
na te komen.
Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met de vorderingen op het gebied van communautaire beleidsinitiatieven en
maatregelen en met de informatie die door de lidstaten wordt
ingediend overeenkomstig artikel 3 en artikel 6, lid 2, van deze
beschikking alsmede artikel 21 van Richtlijn 2003/87/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot
vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasuitstootrechten binnen de Gemeenschap (1).
De beoordeling heeft om de twee jaar ook betrekking op de
verwachte vorderingen van de Gemeenschap en haar lidstaten
bij het nakomen van hun verplichtingen in het kader van het
UNFCCC en het Protocol van Kyoto.
2.
Op basis van de in lid 1 bedoelde beoordeling dient de
Commissie jaarlijks een verslag in bij het Europees Parlement
en de Raad.
(1) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.

7. Het Europees Milieuagentschap verleent in overeenstemming met zijn jaarlijkse werkprogramma de Commissie waar
passend assistentie bij de uitvoering van de leden 1, 2 en 3.

Artikel 6
Nationale registers
1. Door de Gemeenschap en haar lidstaten worden registers
ingesteld en bijgehouden teneinde te garanderen dat een nauwkeurige boekhouding wordt gevoerd van verlening, bezit, overdracht, verwerving, annulering en afboeking van toegewezen
eenheden, verwijderingseenheden, emissiereductie-eenheden en
gecertificeerde emissiereducties en de overbrenging van toegewezen eenheden, emissiereductie-eenheden en gecertificeerde
emissiereducties. In deze registers worden de registers opgenomen die werden ingesteld bij artikel 19 van Richtlijn 2003/
87/EG, overeenkomstig bepalingen die worden vastgesteld
volgens de in artikel 9, lid 2, van deze beschikking bedoelde
procedure.
De Gemeenschap en de lidstaten mogen hun registers samen
met één of meer andere lidstaten in een geconsolideerd systeem
bijhouden.
2. De in de eerste zin van lid 1 genoemde elementen
worden medegedeeld aan de krachtens artikel 20 van Richtlijn
2003/87/EG aangewezen centrale administrateur.
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Artikel 7
Toegewezen hoeveelheid
1.
De Gemeenschap en elke lidstaat dienen uiterlijk op 31
december 2006 een rapport in bij het secretariaat van het
UNFCCC waarbij de hun toegewezen hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan hun respectieve emissieniveaus zoals bepaald overeenkomstig artikel 3, alinea 1, van Beschikking 2002/358/EG
en het Protocol van Kyoto. De lidstaten en de Gemeenschap
streven ernaar hun verslagen op hetzelfde tijdstip in te dienen.
2.
Nadat de toetsing van hun nationale inventaris in het
kader van het Protocol van Kyoto voor ieder jaar van de eerste
verplichtingsperiode van het Protocol van Kyoto is voltooid en
eventuele vragen met betrekking tot de uitvoering zijn opgelost,
boeken de lidstaten onverwijld van de hun toegewezen
eenheden, verwijderingseenheden, emissiereductie-eenheden en
gecertificeerde emissiereducties het aantal eenheden af dat overeenstemt met hun netto-emissies in de loop van dat jaar.
Met betrekking tot het laatste jaar van de verplichtingsperiode
vindt afboeking plaats voordat de extra periode voor het
nakomen van de verplichtingen is verstreken.
3.
Lidstaten verlenen toegewezen eenheden in hun nationale
registers in overeenstemming met hun emissieniveaus zoals
vastgesteld overeenkomstig Beschikking 2002/358/EG en het
Protocol van Kyoto.
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f) verslaglegging met betrekking tot de extra periode voor het
nakomen van de verplichtingen overeenkomstig artikel 5,
leden 5 en 6.
2. De lidstaten dienen uiterlijk op 15 april van ieder jaar bij
het secretariaat van het UNFCCC een nationale inventaris in die
identieke informatie bevat als die welke overeenkomstig artikel
3, lid 1, werd ingediend, tenzij aan de Commissie uiterlijk op
15 maart van dat jaar informatie werd verstrekt waardoor
inconsistenties of hiaten werden weggewerkt.
3. De Commissie kan volgens de in artikel 9, lid 2, bedoelde
procedure termijnen en procedures voor deze samenwerking
en coördinatie vaststellen.

Artikel 9
Comité
1. De Commissie wordt bijgestaan door een „Comité
klimaatverandering”.
2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn de
artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met
inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
3. Het Comité klimaatverandering stelt zijn reglement van
orde vast.

Artikel 8
Artikel 10
Procedures in het kader van het Protocol van Kyoto
1.
De lidstaten en de Gemeenschap zien erop toe dat er
volledige en doeltreffende onderlinge samenwerking en coördinatie plaatsvindt inzake verplichtingen uit hoofde van deze
beschikking betreffende:
a) het opstellen van de communautaire broeikasgasinventarisatie en het rapport betreffende de communautaire broeikasgasinventarisatie, overeenkomstig artikel 4, lid 1;
b) de toetsings- en nalevingsprocedures in het kader van het
Protocol van Kyoto, overeenkomstig de relevante beschikkingen in dat verband;
c) eventuele aanpassingen in het kader van het toetsingsproces
van het UNFCCC of andere veranderingen in de inventarisaties en rapporten betreffende de inventarisaties die bij het
secretariaat van het UNFCCC werden of worden ingediend;
d) het opstellen van het rapport van de Gemeenschap en de
rapporten van de lidstaten over het aantonen van de tegen
2005 gemaakte vorderingen, overeenkomstig artikel 5, lid 3
en lid 4;
e) de opstelling en indiening van de in artikel 7, lid 1, bedoelde
verslagen en

Verdere maatregelen
Na de indiening van het rapport over het aantonen van de
tegen 2005 gemaakte vorderingen overeenkomstig artikel 5, lid
3, beziet de Commissie onverwijld in welke mate de Gemeenschap en haar lidstaten vorderingen maken bij het bereiken van
de overeenkomstig Beschikking 2002/358/EG en het Protocol
van Kyoto vastgestelde emissieniveaus en in welke mate zij hun
verplichtingen uit hoofde van het Protocol van Kyoto nakomen.
In het licht van deze beoordeling kan de Commissie passende
voorstellen formuleren en deze voorleggen aan het Europees
Parlement en de Raad om te garanderen dat de Gemeenschap
en haar lidstaten hun emissieniveaus niet overschrijden en dat
al hun verplichtingen uit hoofde van het Protocol van Kyoto
worden nagekomen.

Artikel 11
Intrekking
Beschikking 93/389/EEG wordt hierbij ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking gelden als
verwijzingen naar deze beschikking en worden gelezen overeenkomstig de concordantietabel in de bijlage.
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Artikel 12
Adressaten
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 11 februari 2004.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

M. McDOWELL
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BIJLAGE
Concordantietabel
Beschikking 93/389/EEG

Deze beschikking

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, lid 1
Artikel 2, lid 2

Artikel 2, lid 1
Artikel 2, lid 1, en artikel 3, lid 2

Artikel 3, lid 1
Artikel 3, lid 2
Artikel 3, lid 3

Artikel 3, leden 1 en 3
Artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 2
Artikel 4, lid 1

Artikel 4

Artikel 3, leden 2 en 3, en artikel 5, lid 1

—

Artikel 4, lid 3

Artikel 5, leden 1 en 2
Artikel 5, lid 3
Artikel 5, lid 4

Artikel 2, lid 3
Artikel 5, lid 1
Artikel 5, lid 2

—

Artikel 5, lid 3

Artikel 6

Artikel 5, lid 1

Artikel 7

—

—

Artikel 6

—

Artikel 7

—

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

—

Artikel 10

—

Artikel 11

Artikel 9

Artikel 12
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VERORDENING (EG) Nr. 281/2004 VAN DE COMMISSIE
van 18 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), 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 19 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 februari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1947/2002 (PB L 299 van 1.11.2002, blz.
17).
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 18 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
624
999

89,9
35,8
114,0
109,5
87,3

0707 00 05

052
204
999

147,6
35,4
91,5

0709 90 70

052
204
999

90,2
74,0
82,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

45,4
45,7
53,7
40,8
41,4
55,7
47,1

0805 20 10

204
999

99,8
99,8

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

052
204
220
400
464
600
624
999

71,1
108,8
74,5
58,9
78,4
67,6
77,3
76,7

0805 50 10

600
999

65,3
65,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
512
524
528
720
999

65,0
43,1
91,7
90,1
86,0
85,9
95,8
83,2
80,1

0808 20 50

060
388
400
512
528
720
800
999

63,8
82,7
88,5
67,1
83,8
45,5
77,5
72,7

1

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2081/2003 van de Commissie (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 282/2004 VAN DE COMMISSIE
van 18 februari 2004
betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte en de veterinaire controle van uit
derde landen afkomstige dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(7)

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), en
met name op artikel 3, lid 2, en artikel 7, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Met het oog op een beter functioneren van de inspectieposten aan de grens moet voor de voorafgaande kennisgeving van de aankomst van uit derde landen afkomstige
dieren een officieel document worden vastgesteld, waarin
de noodzakelijke gegevens voor de douaneaangifte
worden aangegeven.

(2)

De procedures voor de aangifte en de veterinaire
controle van de dieren aan de grens moeten worden
geharmoniseerd met die voor de producten van dierlijke
oorsprong.

(3)

In het kader van deze harmonisatie moet aan de hand
van de definitie in artikel 2, lid 2, onder e), van Richtlijn
97/78/EG van de Raad (2) worden vastgesteld wie voor
de lading verantwoordelijk is.

(4)

De ontwikkeling van het geïntegreerde veterinaire
computernetwerk Traces ingevolge Beschikking 2003/
623/EG van de Commissie (3) noopt tot een standaardisering van de aangifte- en controledocumenten om een
goed beheer en een goede verwerking van de verzamelde
gegevens mogelijk te maken en aldus de bescherming
van de gezondheid in de Gemeenschap te verbeteren.
4

(5)

Omdat Beschikking 92/527/EEG van de Commissie ( )
tot vaststelling van een model voor een certificaat ten
bewijze dat de in Richtlijn 91/496/EEG bedoelde
controles hebben plaatsgevonden, bij deze verordening
wordt bijgewerkt, moet Beschikking 92/527/EEG
worden ingetrokken.

(6)

Omdat de grensinspectieposten tussen de lidstaten en de
nieuwe lidstaten op het moment van de toetreding
moeten worden afgeschaft, is een overgangsmaatregel
nodig om te vermijden dat zij voor een maand nieuwe
administratieve procedures moeten invoeren.

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 96/43/EG (PB L 162 van 1.7.1996, blz. 1).
(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.
(3) PB L 216 van 28.8.2003, blz. 58.
(4) PB L 332 van 18.11.1992, blz. 22.

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Kennisgeving van de aankomst van de dieren met behulp
van het Gemeenschappelijk veterinair document van
binnenkomst
1. In het kader van het binnenbrengen in de Gemeenschap
van uit een derde land afkomstige dieren als bedoeld in Richtlijn 91/496/EEG maakt de belanghebbende bij de lading in de
zin van de definitie in artikel 2, lid 2, onder e), van Richtlijn
97/78/EG hiervan uiterlijk één werkdag voor de verwachte
aankomst van het (de) dier(en) op het grondgebied van de
Gemeenschap melding. De kennisgeving geschiedt aan het
keuringspersoneel van de grensinspectiepost, onder gebruikmaking van een document volgens het model in bijlage I, het
„Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst”
(GVDB).
2. Het GVDB wordt afgegeven overeenkomstig de algemene
certificeringsvoorschriften neergelegd in de desbetreffende
communautaire wetgeving.
3. Het GVDB bestaat uit een origineel en evenveel kopieën
als door de bevoegde autoriteit nodig worden geacht om aan
de vereisten van deze verordening te voldoen. De belanghebbende bij de lading vult deel 1 van het vereiste aantal exemplaren van het GVDB in en zendt deze door naar de verantwoordelijke dierenarts van de grensinspectiepost.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 3 kunnen de
gegevens in het document vooraf via telecommunicatie of
andere middelen worden meegedeeld, mits de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat daarmee instemmen. Als dit
het geval is, moet de in elektronische vorm meegedeelde informatie precies dezelfde zijn als de voor deel 1 van het model
van het GVDB vereiste informatie.

Artikel 2
Veterinaire controles
De veterinaire controles en de laboratoriumanalyses vinden
plaats overeenkomstig de bepalingen van Beschikking 97/794/
EG van de Commissie (5).
(5) PB L 323 van 26.11.1997, blz. 31.
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Artikel 3
Te volgen procedures na afloop van de veterinaire
controles
1.
Na uitvoering van de in artikel 4 van Richtlijn 91/496/
EEG bedoelde veterinaire controles wordt onder de verantwoordelijkheid van de officiële dierenarts van de grensinspectiepost
deel 2 van het GVDB ingevuld en ondertekend, hetzij door
hemzelf, hetzij door een andere officiële dierenarts die onder
zijn toezicht werkzaam is.
Indien de invoer wordt geweigerd, wordt, zodra de desbetreffende gegevens bekend zijn, het vak „Informatie terugzending”
in deel 3 van het GVDB ingevuld. Deze gegevens worden
geïntegreerd in het systeem voor de uitwisseling van informatie,
bedoeld in artikel 20 van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad (1).
2.
Het originele GVDB bestaat uit de naar behoren ingevulde
en ondertekende delen 1 en 2.
3.
De officiële dierenarts, de importeur of de belanghebbende bij de lading brengen de douaneautoriteiten van de
grensinspectiepost vervolgens op de hoogte van de veterinaire
beslissing over de zending, hetzij door overlegging van het
originele GVDB, hetzij langs elektronische weg.
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stig artikel 4, lid 3, of artikel 8, deel A, punt 1, letter b), onder
ii), van Richtlijn 91/496/EEG, licht de officiële dierenarts van
de grensinspectiepost van binnenkomst in de Gemeenschap de
officiële dierenarts van de grensinspectiepost van bestemming
in voorkomend geval in over een positieve controle van de
documenten. Deze informatie geschiedt aan de hand van het in
artikel 20 van Richtlijn 90/425/EEG bedoelde systeem voor de
uitwisseling van informatie. De officiële dierenarts van de
grensinspectiepost van bestemming geeft dan een GVDB af met
de uiteindelijke veterinaire beslissing over de toestemming voor
het binnenbrengen van de dieren. Indien de zending niet
aankomt of indien de zending kwantitatief of kwalitatief niet
met de aangekondigde zending overeenstemt, vult de bevoegde
autoriteit van de grensinspectiepost van bestemming deel 3 van
het GVDB in.
In het geval van doorvoer biedt de belanghebbende bij de
lading de zending aan bij de officiële dierenarts van de grensinspectiepost van vertrek. De officiële dierenarts van de grensinspectiepost die bij het vertrek van de dieren uit de Gemeenschap wordt ingelicht over hun doorvoer naar een derde land,
vult deel 3 van het GVDB in. Hij informeert met behulp van
het GVDB de officiële dierenarts van de grensinspectiepost waar
de zich in doorvoer bevindende dieren de Gemeenschap waren
binnengekomen.

5.
De officiële dierenarts van de grensinspectiepost bewaart
een kopie van het GVDB.

De officiële dierenartsen van de bevoegde autoriteit op de plaats
van bestemming die zijn ingelicht over de aankomst van dieren
die bestemd zijn voor een slachthuis, voor een in de zin van
Beschikking 2000/666/EG van de Commissie (2) erkend quarantainestation, of voor in hun bevoegdheidsgebied gelegen officieel erkende instellingen, instituten of centra als bedoeld in
Richtlijn 92/65/EEG van de Raad (3), vullen deel 3 van het
GVDB in indien de zending niet aankomt, of indien de zending
kwantitatief of kwalitatief niet met de aangekondigde zending
overeenstemt.

6.
De importeur of de belanghebbende bij de lading
ontvangt een kopie van het GVDB, alsook, indien nodig, overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 91/496/EEG, een kopie van
de veterinaire invoercertificaten.

Artikel 5

4.
In geval van een gunstige veterinaire beslissing en na
instemming van de douaneautoriteiten vergezelt het originele
GVDB de dieren tot de op het document aangegeven eindbestemming.

7.
De officiële dierenarts bewaart het originele veterinaire
certificaat of de documenten die de dieren vergezellen, alsook
een kopie van het GVDB, gedurende ten minste drie jaar. Voor
zendingen van dieren die worden doorgevoerd of overgeladen
en waarvan de uiteindelijke bestemming buiten de Gemeenschap ligt, blijven de originele veterinaire documenten van de
dieren bij aankomst, de zending evenwel verder vergezellen en
worden in de grensinspectiepost slechts kopieën ervan
bewaard.

Artikel 4
Te volgen procedures voor dieren die onder douanecontrole of onder speciaal toezicht staan
Voor dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht en
waarvoor een afwijking geldt van de verplichting tot een overeenstemmingscontrole en/of een fysieke controle overeenkom(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

Coördinatie tussen met de controles belaste bevoegde
autoriteiten
Om te garanderen dat alle dieren die de Gemeenschap worden
binnengebracht aan een veterinaire controle worden onderworpen, werken de bevoegde autoriteit en de officiële dierenartsen van elke lidstaat samen met andere controlediensten om
alle relevante gegevens over de invoer van dieren te verzamelen. Dit betreft met name de volgende gegevens:
a) informatie waarover de douanediensten beschikken;
b) gegevens uit de vrachtbrieven van vaartuigen, treinen of
vliegtuigen;
c) andere informatiebronnen die ter beschikking staan van
exploitanten van vervoer over de weg of per spoor, in
havens of op luchthavens.
(2) PB L 278 van 31.10.2000, blz. 26.
(3) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.
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Artikel 6

Artikel 8

Toegang tot de gegevensbanken en deelname aan de informatiesystemen

Overgangsmaatregelen

Om het doel van artikel 5 te realiseren, organiseren de
bevoegde autoriteiten en de douanediensten van de lidstaten de
uitwisseling van de in hun gegevensbanken opgenomen gegevens. Met het oog op een snellere informatieoverdracht worden
de informaticasystemen van de bevoegde autoriteit voorzover
mogelijk en met inachtneming van de gegevensbeveiliging
gecoördineerd met de informaticasystemen van de douanediensten en de handelaren.
Artikel 7
Gebruikmaking van elektronische certificering
De productie, het gebruik, het doorsturen en het bewaren van
het GVDB kunnen langs elektronische weg gebeuren, na
instemming van de bevoegde autoriteit.
De overdracht van gegevens tussen de bevoegde autoriteiten
geschiedt via het in artikel 20 van Richtlijn 90/425/EEG
bedoelde systeem voor de uitwisseling van informatie.

Deze verordening is tot 1 mei 2004 niet van toepassing op de
in bijlage II opgenomen grensinspectieposten, die bij de toetreding van Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en Slovenië
zullen worden opgeheven.
Artikel 9
Intrekking
Beschikking 92/527/EEG wordt ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking worden geacht
naar deze verordening te zijn gedaan.
Artikel 10
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 31 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 februari 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE II
País: Alemania — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Χώρα: Γερµανία — Country: Germany — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Land: Duitsland — País: Alemanha — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

HC, NHC

Forst

0150399

R

HC, NHC-NT

Frankfurt/Oder

0150499

F

HC, NHC

Frankfurt/Oder

0150499

R

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße

0149799

R

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

HC, NHC

U, E, O

U, E, O

País: Italia — Land: Italien — Land: Italien — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — Pays: Italie — Paese: Italia —
Land: Italië — País: Itália — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

Gorizia

0301199

R

Prosecco-Fernetti

0302399

R

4

5

HC, NHC
Prodotti HC

HC

Prodotti NHC

NHC

6

U, E, O

Altri Animali

O

Tomaso Prioglio Spa

U, E

País: Austria — Land: Østrig — Land: Österreich — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — Pays: Autriche —
Paese: Austria — Land: Oostenrijk — País: Áustria — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

HC(2), NHC, (18)

Hohenau

1300799

F

Karawankentunnel

1300899

R

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

HC(2), NHC-NT

Spielfeld

1301299

R

HC, NHC

U

U, E, O
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2

3

5

6

Villach-Süd

1301499

F

HC-NT, NHC-NT

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

HC(2), NHC-NT

Wullowitz

1301699

F

NHC-NT(6)

Wullowitz

1301699

R

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

HC, NHC

U, E, O
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VERORDENING (EG) Nr. 283/2004 VAN DE COMMISSIE
van 18 februari 2004
tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de compenserende maatregelen
die werden ingesteld bij Verordening (EG) nr. 2597/1999 van de Raad ten aanzien van polyethyleentereftalaatfolie (PET) uit India door verzending van deze folie uit Brazilië en Israël, al dan niet
aangegeven als van oorsprong zijnde uit Brazilië of Israël, en tot registratie van deze invoer
D. MOTIVERING VAN HET VERZOEK

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(6)

Gelet op Verordening (EG) nr. 2026/97 van de Raad van 6
oktober 1997 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap
zijn (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1973/
2002 (2), (hierna „de basisverordening” genoemd), inzonderheid
op artikel 23, lid 2, en artikel 24, lid 3 en lid 5,

Het verzoek bevat voldoende bewijsmateriaal waaruit
blijkt dat de thans geldende compenserende maatregelen
ten aanzien van PET-folie uit India worden ontdoken
door deze PET-folie, na overlading, vanuit Brazilië en
vanuit Israël in te voeren.

(7)

Het bewijsmateriaal is als volgt:

Na overleg met het Raadgevend Comité,

Er hebben zich belangrijke wijzigingen voorgedaan in
het patroon van de invoer uit India, Brazilië en Israël in
de Gemeenschap na de instelling van de maatregelen ten
aanzien van het betrokken product, waarvoor, behoudens de aanwezigheid van deze rechten, geen voldoende
reden of verklaring is. Deze wijziging in het handelsverkeer lijkt te zijn veroorzaakt door het feit dat PET-folie
uit India in Brazilië en Israël wordt overgeladen en via
Brazilië en Israël in de Gemeenschap wordt ingevoerd.

Overwegende hetgeen volgt:

A. VERZOEK
(1)

(2)

Op grond van artikel 23, lid 2, van de basisverordening
werd bij de Commissie het verzoek ingediend een onderzoek in te stellen naar de mogelijke ontduiking van de
compenserende maatregelen ten aanzien van de invoer
van polyethyleentereftalaatfolie (PET-folie) uit India.

(4)

Bovendien bevat het verzoek voldoende bewijsmateriaal
waaruit blijkt dat, gezien de hoeveelheden waarin PETfolie momenteel wordt ingevoerd, de herstellende
werking van de compenserende maatregelen teniet wordt
gedaan. De invoer van PET-folie uit Brazilië en Israël lijkt
de invoer uit India te hebben vervangen.

(9)

Ten slotte bevat het onderzoek voldoende bewijsmateriaal waaruit blijkt dat voor ingevoerde PET-folie nog
altijd subsidies worden verstrekt zoals in het eerdere
onderzoek werd vastgesteld.

(10)

Indien het onderzoek afgezien van de overlading nog
andere ontduikingspraktijken aan het licht brengt die
vallen onder artikel 23 van de basisverordening, kunnen
ook deze praktijken worden onderzocht.

Het verzoek werd op 6 januari 2004 ingediend namens
de volgende producenten in de Gemeenschap: DuPont
Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH en Nuroll
SpA.

B. PRODUCT
(3)

(8)

De compenserende maatregelen die zouden worden
ontdoken hebben betrekking op PET-folie van oorsprong
uit India, die doorgaans wordt ingedeeld onder de GNcodes ex 3920 62 19 en ex 3920 62 90 (hierna „het
betrokken product” genoemd). De GN-codes worden
slechts ter informatie vermeld.
Het onderzoek heeft betrekking op polyethyleentereftalaatfolie (PET) die vanuit Brazilië en Israël wordt ingevoerd (hierna „het onderzochte product” genoemd) en
die doorgaans onder dezelfde codes wordt aangegeven
als het betrokken product.

E. PROCEDURE
C. THANS GELDENDE MAATREGELEN
(5)

De thans geldende maatregelen die mogelijk worden
ontdoken zijn compenserende maatregelen die zijn ingesteld bij Verordening (EG) nr. 2597/1999 van de
Raad (3).

(1) PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1.
(2) PB L 305 van 7.11.2002, blz. 4.
(3) PB L 316 van 10.12.1999, blz. 1.

(11)

Gezien het bovenstaande is de Commissie tot de
conclusie gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal is
om een onderzoek te openen overeenkomstig artikel 23
van de basisverordening en de invoer te laten registreren
van PET-folie die vanuit Brazilië en Israël in de Gemeenschap wordt ingevoerd, al dan niet aangegeven als van
oorsprong zijnde uit Brazilië of Israël, overeenkomstig
artikel 24, lid 5, van de basisverordening.
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a) Vragenlijsten
(12)

(18)

Om de gegevens te verkrijgen die zij voor het onderzoek
nodig heeft, zal de Commissie een vragenlijst zenden aan
de exporteurs/producenten en organisaties van exporteurs/producenten in Brazilië en Israël, de exporteurs/
producenten en organisaties van exporteurs/producenten
in India, de importeurs en organisaties van importeurs in
de Gemeenschap die medewerking verleenden aan het
onderzoek dat tot de thans geldende maatregelen heeft
geleid of die in het verzoek zijn vermeld, en aan de autoriteiten van India, Brazilië en Israël. Indien nodig kan
ook de bedrijfstak van de Gemeenschap om gegevens
worden verzocht.

(13)

Alle belanghebbenden moeten in ieder geval zo spoedig
mogelijk, en binnen de termijn die is vastgesteld in
artikel 3 van de basisverordening, contact opnemen met
de Commissie om na te gaan of hun onderneming in het
verzoek is genoemd en, zo nodig, binnen de in artikel 3,
lid 1, van de basisverordening vermelde termijn een
vragenlijst aan te vragen, daar de in artikel 3, lid 2, van
de basisverordening vermelde termijn op alle partijen
van toepassing is.

(14)

De autoriteiten van India, Brazilië en Israël zullen van de
opening van het onderzoek op de hoogte worden
gebracht en een kopie van het verzoek ontvangen.

Alle belanghebbenden wordt verzocht hun standpunt
schriftelijk uiteen te zetten en de Commissie bewijsmateriaal toe te zenden. Voorts kan de Commissie partijen
horen die hierom schriftelijk verzoeken, mits deze
partijen kunnen aantonen dat er bijzondere redenen zijn
om hen te horen.

Producenten die een vrijstelling wensen, moeten hiertoe
een aanvraag indienen en binnen de vastgestelde
termijnen de Commissie de antwoorden op een vragenlijst toezenden zodat kan worden vastgesteld dat zij de
compenserende maatregelen niet ontduiken in de zin
van artikel 23, lid 1, van de basisverordening. Importeurs kunnen ook gebruikmaken van de vrijstelling van
registratie of maatregelen indien de door hen ingevoerde
goederen afkomstig zijn van producenten die een dergelijke vrijstelling werd toegestaan overeenkomstig artikel
23, lid 3, van de basisverordening.

F. REGISTRATIE
(19)

Overeenkomstig artikel 24, lid 5, van de basisverordening moet de invoer van de bedoelde PET-folie uit
Brazilië en Israël worden geregistreerd om ervoor te
zorgen dat, indien in het kader van het onderzoek
ontduiking wordt vastgesteld, met terugwerkende kracht
een passend bedrag aan compenserende rechten kan
worden geheven tot de datum waarop met de registratie
een aanvang werd gemaakt.

G. TERMIJNEN
(20)

In het belang van behoorlijk bestuur dient een termijn te
worden vastgesteld waarbinnen de belanghebbenden:
— zich bij de Commissie kunnen aanmelden, hun
standpunt schriftelijk kunnen uiteenzetten en haar
hun antwoorden op de vragenlijst alsmede alle
andere gegevens die zij voor het onderzoek nuttig
achten, kunnen toezenden;

b) Het schriftelijk en mondeling verstrekken van
inlichtingen
(15)

19.2.2004

— schriftelijk kunnen verzoeken door de Commissie te
worden gehoord.
(21)

Er wordt op gewezen dat de meeste in de basisverordening genoemde procedurerechten slechts kunnen
worden uitgeoefend indien de betrokkene zich binnen de
in artikel 3 van deze verordening gestelde termijnen
kenbaar maakt.

c) Vrijstelling van registratie of van de maatregelen
H. MEDEWERKING
(16)

(17)

Overeenkomstig artikel 23, lid 3, van de basisverordening kan de invoer van het onderzochte product worden
vrijgesteld van registratie of maatregelen wanneer blijkt
dat deze invoer niet plaatsvindt met ontduiking van
rechten.
De mogelijke ontduiking vindt plaats buiten de Gemeenschap. Artikel 23 van de basisverordening heeft ten doel
ontduiking van rechten tegen te gaan zonder ondernemingen te treffen die kunnen aantonen dat ze niet bij
dergelijke praktijken betrokken zijn; dit artikel bepaalt
evenwel niet hoe producenten in de betrokken landen
die kunnen aantonen dat zij de rechten niet ontduiken,
moeten worden behandeld. Derhalve zou de betrokken
producenten de mogelijkheid moeten worden geboden
te verzoeken hun producten vrij te stellen van registratie
of van rechten.

(22)

Indien een belanghebbende binnen de gestelde termijnen
geen toegang geeft tot de nodige informatie, deze
anderszins niet verstrekt of het onderzoek ernstig belemmert, kunnen, overeenkomstig artikel 28 van de basisverordening, zowel positieve als negatieve conclusies
worden getrokken op basis van de beschikbare gegevens.

(23)

Indien blijkt dat een belanghebbende onjuiste of misleidende informatie heeft verstrekt, kan de Commissie deze
buiten beschouwing laten en overeenkomstig artikel 28
van de basisverordening gebruikmaken van de beschikbare gegevens. Indien een belanghebbende geen of
slechts ten dele medewerking verleent en gebruik wordt
gemaakt van de beste beschikbare gegevens, kan het
resultaat voor de belanghebbende minder gunstig zijn
dan indien hij wel medewerking had verleend,
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op grond van artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2026/
97 wordt een onderzoek geopend om vast te stellen of bij de
invoer in de Gemeenschap van polyethyleentereftalaatfolie
(PET) van de GN-codes ex 3920 62 19 en ex 3920 62 90
(Taric-codes 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920 62 19 07,
3920 62 19 11,
3920 62 19 14,
3920 62 19 17,
3920 62 19 21,
3920 62 19 24,
3920 62 19 27,
3920 62 19 31,
3920 62 19 34,
3920 62 19 37,
3920 62 19 41,
3920 62 19 44,
3920 62 19 47,
3920 62 19 51,
3920 62 19 54,
3920 62 19 57,
3920 62 19 61,
3920 62 19 67,
3920 62 19 74,
3920 62 19 92, 3920 62 90 31 en 3920 62 90 92), die vanuit
Brazilië en Israël is verzonden, al dan niet aangegeven als van
oorsprong zijnde uit Brazilië of uit Israël, de maatregelen
worden ontdoken die bij Verordening (EG) nr. 2597/1999
werden ingesteld ten aanzien van deze polyethyleentereftalaatfolie (PET) van oorsprong uit India.
Artikel 2
Op grond van artikel 23, lid 2, en artikel 24, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2026/97 wordt de douaneautoriteiten opgedragen de nodige maatregelen te nemen om de invoer van het
in artikel 1 omschreven product te registreren.
De registratie wordt negen maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening beëindigd.
Bij verordening kan de Commissie de douaneautoriteiten
opdragen de registratie te beëindigen van de invoer van
producten die zijn vervaardigd door producenten die om vrijstelling van registratie hebben verzocht en voor wie geen
ontduiking van de compenserende rechten werd vastgesteld.

L 49/27

2. Belanghebbenden die wensen dat bij het onderzoek met
hun opmerkingen rekening wordt gehouden, dienen binnen 40
dagen na de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie, tenzij anders vermeld, contact op
te nemen met de Commissie, hun standpunten schriftelijk
uiteen te zetten en de antwoorden op de vragenlijst alsmede
andere informatie toe te zenden.
3. Verzoeken om te worden gehoord dienen binnen dezelfde
termijn van 40 dagen te worden ingediend.
4. Alle gegevens in verband met deze zaak, verzoeken om te
worden gehoord, aanvragen voor vragenlijsten alsmede
aanvragen voor certificaten van niet-ontduiking moeten schriftelijk worden ingediend (niet elektronisch, tenzij anders
vermeld) onder opgave van naam, adres, e-mailadres, telefoon-,
fax- en/of telexnummer van de betrokkene. Alle schriftelijke
opmerkingen, met inbegrip van de informatie waarom in deze
verordening wordt verzocht, antwoorden op de vragenlijst en
correspondentie die als vertrouwelijk is verstrekt, moeten van
het opschrift „Limited” (1) zijn voorzien en moeten, overeenkomstig artikel 19, lid 2, van de basisverordening, vergezeld
gaan van een niet-vertrouwelijke versie waarop is vermeld „For
inspection by interested parties”.
Correspondentieadres van de Commissie:
Commissie van de Europese Gemeenschappen
Directoraat-generaal Handel
Directoraat B
Kamer J-79, 5/16
B-1049 Brussel
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: 21877 COMEU B

Artikel 4

Artikel 3
1.
Vragenlijsten moeten bij de Commissie worden aangevraagd binnen 15 dagen na de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie.

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, 18 februari 2004.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie

(1) Dit betekent dat het document slechts voor intern gebruik is
bestemd. De inhoud ervan is beschermd overeenkomstig artikel 4
van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement
en van de Raad (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43). Dit document is
vertrouwelijk in de zin van artikel 29 van Verordening (EG) nr.
2026/97 en artikel 12 van de WTO-overeenkomst inzake subsidies
en compenserende maatregelen.
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VERORDENING (EG) Nr. 284/2004 VAN DE COMMISSIE
van 18 februari 2004
tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de antidumpingmaatregelen die
werden ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1676/2001 van de Raad ten aanzien van polyethyleentereftalaatfolie (PET) uit, onder andere, India door verzending van deze folie uit Brazilië en Israël, al
dan niet aangegeven als van oorsprong zijnde uit Brazilië of Israël, en tot registratie van deze
invoer
D. MOTIVERING VAN HET VERZOEK

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(6)

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22
december 1995 betreffende bescherming tegen invoer met
dumping uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap
zijn (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1972/
2002 (2) (hierna „de basisverordening” genoemd), inzonderheid
op artikel 13, lid 3, en artikel 14, lid 3 en lid 5,

Het verzoek bevat voldoende bewijsmateriaal waaruit
blijkt dat de thans geldende antidumpingmaatregelen ten
aanzien van PET-folie uit India worden ontdoken door
deze PET-folie, na overlading, vanuit Brazilië en vanuit
Israël in te voeren.

(7)

Het bewijsmateriaal is als volgt:

Na overleg met het Raadgevend Comité,

Er hebben zich belangrijke wijzigingen voorgedaan in
het patroon van de invoer uit India, Brazilië en Israël in
de Gemeenschap na de instelling van de maatregelen ten
aanzien van het betrokken product, waarvoor, behoudens de aanwezigheid van deze rechten, geen voldoende
reden of verklaring is. Deze wijziging in het handelsverkeer lijkt te zijn veroorzaakt door het feit dat PET-folie
uit India in Brazilië en Israël wordt overgeladen en via
Brazilië en Israël in de Gemeenschap wordt ingevoerd.

Overwegende hetgeen volgt:

A. VERZOEK
(1)

(2)

Op grond van artikel 13, lid 3, van de basisverordening
werd bij de Commissie het verzoek ingediend een onderzoek in te stellen naar de mogelijke ontduiking van de
antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer van
polyethyleentereftalaatfolie (PET-folie) uit India.

(4)

Bovendien bevat het verzoek voldoende bewijsmateriaal
waaruit blijkt dat, gezien de hoeveelheden waarin en de
prijzen waartegen PET-folie momenteel uit Brazilië en
Israël wordt ingevoerd, de herstellende werking van de
antidumpingmaatregelen teniet wordt gedaan. De invoer
van PET-folie uit Brazilië en Israël lijkt de invoer uit
India te hebben vervangen.

(9)

Ten slotte bevat het onderzoek voldoende bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de PET-folie tegen dumpingprijzen wordt ingevoerd omdat zij lager zijn dan de
normale waarde die eerder voor het betrokken product
werd vastgesteld.

(10)

Indien het onderzoek afgezien van de overlading nog
andere ontduikingspraktijken aan het licht brengt die
vallen onder artikel 13 van de basisverordening, kunnen
ook deze praktijken worden onderzocht.

Het verzoek werd op 6 januari 2004 ingediend namens
de volgende producenten in de Gemeenschap: DuPont
Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH en Nuroll
SpA.

B. PRODUCT
(3)

(8)

De antidumpingmaatregelen die zouden worden
ontdoken hebben betrekking op PET-folie van oorsprong
uit India, die doorgaans wordt ingedeeld onder de GNcodes ex 3920 62 19 en ex 3920 62 90 (hierna „het
betrokken product” genoemd). De GN-codes worden
slechts ter informatie vermeld.
Het onderzoek heeft betrekking op polyethyleentereftalaatfolie (PET) die vanuit Brazilië en Israël wordt ingevoerd (hierna „het onderzochte product” genoemd) en
die doorgaans onder dezelfde codes worden aangegeven
als het betrokken product.

E. PROCEDURE
C. THANS GELDENDE MAATREGELEN
(11)
(5)

De thans geldende maatregelen die mogelijk worden
ontdoken zijn antidumpingmaatregelen die zijn ingesteld
bij Verordening (EG) nr. 1676/2001 van de Raad (3).

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1.
(2) PB L 305 van 7.11.2002, blz. 1.
(3) PB L 227 van 23.8.2001, blz. 1.

Gezien het bovenstaande is de Commissie tot de
conclusie gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal is
om een onderzoek te openen overeenkomstig artikel 13
van de basisverordening en de invoer te laten registreren
van PET-folie die vanuit Brazilië en Israël in de Gemeenschap wordt ingevoerd, al dan niet aangegeven als van
oorsprong zijnde uit Brazilië of Israël, overeenkomstig
artikel 14, lid 5, van de basisverordening.

19.2.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

a) Vragenlijsten
(12)

(13)

(14)

(15)

Om de gegevens te verkrijgen die zij voor het onderzoek
nodig heeft, zal de Commissie een vragenlijst zenden aan
de exporteurs/producenten en organisaties van exporteurs/producenten in Brazilië en Israël, de exporteurs/
producenten en organisaties van exporteurs/producenten
in India, de importeurs en organisaties van importeurs in
de Gemeenschap die medewerking verleenden aan het
onderzoek dat tot de thans geldende maatregelen heeft
geleid of die in het verzoek zijn vermeld, en aan de autoriteiten van India, Brazilië en Israël. Indien nodig kan
ook de bedrijfstak van de Gemeenschap om gegevens
worden verzocht.
Alle belanghebbenden moeten in ieder geval zo spoedig
mogelijk, en binnen de termijn die is vastgesteld in
artikel 3 van de basisverordening, contact opnemen met
de Commissie om na te gaan of hun onderneming in het
verzoek is genoemd en, zo nodig, binnen de in artikel 3,
lid 1, van de basisverordening vermelde termijn een
vragenlijst aan te vragen, daar de in artikel 3, lid 2, van
de basisverordening vermelde termijn op alle partijen
van toepassing is.

F. REGISTRATIE
(19)

Overeenkomstig artikel 14, lid 5, van de basisverordening moet de invoer van de bedoelde PET-folie uit
Brazilië en Israël worden geregistreerd om ervoor te
zorgen dat, indien in het kader van het onderzoek
ontduiking wordt vastgesteld, met terugwerkende kracht
een passend bedrag aan antidumpingrechten kan worden
geheven tot de datum waarop met de registratie een
aanvang werd gemaakt.
G. TERMIJNEN

(20)

In het belang van behoorlijk bestuur dient een termijn te
worden vastgesteld waarbinnen de belanghebbenden:
— zich bij de Commissie kunnen aanmelden, hun
standpunt schriftelijk kunnen uiteenzetten en haar
hun antwoorden op de vragenlijst alsmede alle
andere gegevens kunnen toezenden die zij voor het
onderzoek nuttig achten;
— schriftelijk kunnen verzoeken door de Commissie te
worden gehoord.

De autoriteiten van India, Brazilië en Israël zullen van de
opening van het onderzoek op de hoogte worden
gebracht en een kopie van het verzoek ontvangen.

Er wordt op gewezen dat de meeste in de basisverordening genoemde procedurerechten slechts kunnen
worden uitgeoefend indien de betrokkene zich binnen de
in artikel 3 van deze verordening gestelde termijnen
kenbaar maakt.

b) Het schriftelijk en mondeling verstrekken van
inlichtingen

H. MEDEWERKING

Alle belanghebbenden wordt verzocht hun standpunt
schriftelijk uiteen te zetten en de Commissie bewijsmateriaal toe te zenden. Voorts kan de Commissie partijen
horen die hierom schriftelijk verzoeken, mits deze
partijen kunnen aantonen dat er bijzondere redenen zijn
om hen te horen.
c) Vrijstelling van registratie of van de maatregelen

(16)

Overeenkomstig artikel 13, lid 4, van de basisverordening kan de invoer van het onderzochte product worden
vrijgesteld van registratie of maatregelen wanneer blijkt
dat deze invoer niet plaatsvindt met ontduiking van
rechten.

(17)

De mogelijke ontduiking vindt plaats buiten de Gemeenschap. Artikel 13 van de basisverordening heeft ten doel
ontduiking van rechten tegen te gaan zonder ondernemingen te treffen die kunnen aantonen dat ze niet bij
dergelijke praktijken betrokken zijn; dit artikel bepaalt
evenwel niet hoe producenten in de betrokken landen
die kunnen aantonen dat zij de antidumpingrechten niet
ontduiken, moeten worden behandeld. Derhalve zou de
betrokken producenten de mogelijkheid moeten worden
geboden te verzoeken hun producten vrij te stellen van
registratie of van rechten.

(18)
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Producenten die een vrijstelling wensen, moeten hiertoe
een aanvraag indienen en binnen de vastgestelde
termijnen de Commissie de antwoorden op een vragenlijst toezenden zodat kan worden vastgesteld dat zij de
compenserende maatregelen niet ontduiken in de zin
van artikel 13, lid 1, van de basisverordening. Importeurs kunnen ook gebruikmaken van de vrijstelling van
registratie of maatregelen indien de door hen ingevoerde
goederen afkomstig zijn van producenten die een dergelijke vrijstelling werd toegestaan overeenkomstig artikel
13, lid 4, van de basisverordening.

(21)

(22)

Indien een belanghebbende binnen de gestelde termijnen
geen toegang geeft tot de nodige informatie, deze
anderszins niet verstrekt of het onderzoek ernstig belemmert, kunnen, overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening, zowel positieve als negatieve conclusies
worden getrokken op basis van de beschikbare gegevens.

(23)

Indien blijkt dat een belanghebbende onjuiste of misleidende informatie heeft verstrekt, kan de Commissie deze
buiten beschouwing laten en overeenkomstig artikel 18
van de basisverordening gebruikmaken van de beschikbare gegevens. Indien een belanghebbende geen of
slechts ten dele medewerking verleent en gebruik wordt
gemaakt van de beste beschikbare gegevens, kan het
resultaat voor de belanghebbende minder gunstig zijn
dan indien hij wel medewerking had verleend,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op grond van artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/
96 wordt een onderzoek geopend om vast te stellen of bij de
invoer in de Gemeenschap van polyethyleentereftalaatfolie
(PET) van de GN-codes ex 3920 62 19 en ex 3920 62 90
(Taric-codes 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920 62 19 07,
3920 62 19 11,
3920 62 19 14,
3920 62 19 17,
3920 62 19 21,
3920 62 19 24,
3920 62 19 27,
3920 62 19 31,
3920 62 19 34,
3920 62 19 37,
3920 62 19 41,
3920 62 19 44,
3920 62 19 47,
3920 62 19 51,
3920 62 19 54,
3920 62 19 57,
3920 62 19 61,
3920 62 19 67,
3920 62 19 74,
3920 62 19 92, 3920 62 90 31 en 3920 62 90 92), die vanuit
Brazilië en Israël is verzonden, al dan niet aangegeven als van
oorsprong zijnde uit Brazilië of uit Israël, de maatregelen
worden ontdoken die bij Verordening (EG) nr. 1676/2001
werden ingesteld ten aanzien van deze polyethyleentereftalaatfolie (PET) van oorsprong uit India.
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Artikel 2
Op grond van artikel 13, lid 3, en artikel 14, lid 5, van Verordening (EG) nr. 384/96 wordt de douaneautoriteiten opgedragen de nodige maatregelen te nemen om de invoer van het
in artikel 1 omschreven product te registreren.
De registratie wordt negen maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening beëindigd.
Bij verordening kan de Commissie de douaneautoriteiten
opdragen de registratie te beëindigen van de invoer van
producten die zijn vervaardigd door producenten die om vrijstelling van registratie hebben verzocht en voor wie geen
ontduiking van de antidumpingrechten werd vastgesteld.

19.2.2004

4. Alle gegevens in verband met deze zaak, verzoeken om te
worden gehoord, aanvragen voor vragenlijsten alsmede
aanvragen voor certificaten van niet-ontduiking moeten schriftelijk worden ingediend (niet elektronisch, tenzij anders
vermeld) onder opgave van naam, adres, e-mailadres, telefoon-,
fax- en/of telexnummer van de betrokkene. Alle schriftelijke
opmerkingen, met inbegrip van de informatie waarom in deze
verordening wordt verzocht, antwoorden op de vragenlijst en
correspondentie die als vertrouwelijk is verstrekt, moeten van
het opschrift „Limited” (1) zijn voorzien en moeten, overeenkomstig artikel 19, lid 2, van de basisverordening, vergezeld
gaan van een niet-vertrouwelijke versie waarop is vermeld „For
inspection by interested parties”.
Correspondentieadres van de Commissie:

Artikel 3
1.
Vragenlijsten moeten bij de Commissie worden aangevraagd binnen 15 dagen na de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie.
2.
Belanghebbenden die wensen dat bij het onderzoek met
hun opmerkingen rekening wordt gehouden, dienen binnen 40
dagen na de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie, tenzij anders vermeld, contact op
te nemen met de Commissie, hun standpunten schriftelijk
uiteen te zetten en de antwoorden op de vragenlijst alsmede
andere informatie toe te zenden.
3.
Verzoeken om te worden gehoord dienen binnen dezelfde
termijn van 40 dagen te worden ingediend.

Commissie van de Europese Gemeenschappen
Directoraat-generaal Handel
Directoraat B
Kamer J-79, 5/16
B-1049 Brussel
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: 21877 COMEU B
Artikel 4
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, 18 februari 2004.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie

(1) Dit betekent dat het document slechts voor intern gebruik is
bestemd. De inhoud ervan is beschermd overeenkomstig artikel 4
van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement
en de Raad (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43). Dit document is
vertrouwelijk in de zin van artikel 19 van Verordening (EG) nr.
384/96 en artikel 6 van de WTO-overeenkomst inzake de uitvoering van artikel 6 van de GATT 1994 (antidumpingovereenkomst).
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VERORDENING (EG) Nr. 285/2004 VAN DE COMMISSIE
van 18 februari 2004
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1306/2003 met betrekking tot de termijn voor de afhaling
van de alcohol
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Wegens technische problemen in verband met het
vervoer van alcohol en de grote omvang van de partijen
22/2003 EG en 23/2003 EG die aan de twee Spaanse
ondernemingen zijn toegewezen, is de voor het afhalen
van de alcohol vastgestelde termijn te kort voor deze
ondernemingen.

(4)

Om ervoor te zorgen dat de betrokken ondernemingen
de alcohol binnen een redelijke termijn kunnen afhalen
en om discriminatie tussen de verschillende ondernemingen te voorkomen, moet de termijn voor de afhaling
van de alcohol met twee maanden worden verlengd.

(5)

Derhalve moet Verordening (EG) nr. 1306/2003 worden
gewijzigd.

(6)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
wijnmarkt (1), en met name op artikel 33, lid 1, onder f),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1306/2003 van de Commissie
van 23 juli 2003 houdende opening van openbare
verkopen van alcohol uit wijnbouwproducten voor
gebruik als bio-ethanol in de Europese Gemeenschap (2)
is een openbare verkoop geopend van alcohol uit wijnbouwproducten voor gebruik als bio-ethanol in de Europese Gemeenschap. Dientengevolge zijn de partijen 22/
2003 EG, 23/2003 EG, 24/2003 EG en 25/2003 EG te
koop aangeboden voor een hoeveelheid van respectievelijk 260 000 hectoliter, 350 000 hectoliter, 50 000
hectoliter en 29 000 hectoliter alcohol 100 % vol. aan
respectievelijk de erkende ondernemingen Ecocarburantes españoles SA, Bioethanol Galicia SA, Sekab en
Altia Corporation. Bij kennisgeving van 5 september
2003 heeft de Commissie de besluiten over de toewijzing van die partijen aan de bevoegde autoriteiten en de
betrokken ondernemingen medegedeeld.
In artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1306/2003 is
bepaald dat de alcohol voor gebruik als bio-ethanol acht
maanden na de datum van kennisgeving van het toewijzingsbesluit van de Commissie moet zijn afgehaald.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1306/2003 wordt
vervangen door:
„Artikel 6
De alcohol moet binnen tien maanden na de datum van
kennisgeving van het toewijzingsbesluit van de Commissie
volledig afgehaald zijn.”.
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, 18 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1795/2003 van de Commissie (PB L 262
van 14.10.2003, blz. 13).
2
( ) PB L 185 van 24.7.2003, blz. 12.
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VERORDENING (EG) Nr. 286/2004 VAN DE COMMISSIE
van 18 februari 2004
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De vastgestelde invoerrechten zijn van toepassing totdat
een nieuwe vaststelling in werking treedt. De invoerrechten blijven ook van kracht als in de twee weken die
aan de volgende periodieke vaststelling voorafgaan geen
enkele notering beschikbaar is voor de in artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 1503/96 bedoelde referentiebron.

(5)

Voor het normaal functioneren van het stelsel van
invoerrechten, moeten deze rechten worden berekend
aan de hand van de in een referentieperiode geconstateerde marktkoersen.

(6)

De toepassing van de tweede alinea van artikel 4, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 1503/96 leidt ertoe het invoerrecht, vastgesteld vanaf 15 mei 2003 bij Verordening
(EG) nr. 832/2003 van de Commissie (3), aan te passen
zoals vermeld in de bijlagen bij deze verordening,

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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1503/96 van de Commissie van
29 juli 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector (2), en met name op artikel 4, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 11 van Verordening (EG) nr. 3072/95 is
bepaald dat bij de invoer van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten de rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief worden geheven. Voor
de producten als bedoeld in lid 2 van dat artikel is het
invoerrecht echter gelijk aan de interventieprijs voor
deze producten bij de invoer, verhoogd met een bepaald
percentage naargelang het om gedopte of volwitte rijst
gaat, en verminderd met de invoerprijs, voorzover dit
recht niet hoger is dan dat van het gemeenschappelijk
douanetarief.

(2)

In artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3072/95 is
bepaald dat de cif-invoerprijzen worden berekend op
basis van de representatieve prijzen voor het betrokken
product op de wereldmarkt of op de invoermarkt voor
het product in de Gemeenschap.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1503/96 zijn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 3072/
95 ten aanzien van de invoerrechten in de sector rijst.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 11, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 3072/
95 bedoelde invoerrechten in de sector rijst worden aangepast
overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1503/96 en
zijn vastgesteld in bijlage I bij deze verordening aan de hand
van de in bijlage II vermelde elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 februari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 411/2002 (PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27).
(2) PB L 189 van 30.7.1996, blz. 71. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2294/2003 (PB L 340 van 24.12.2003,
blz. 12).

(3) PB L 120 van 15.5.2003, blz. 15.
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BIJLAGE I
Invoerrechten voor rijst en breukrijst
(in EUR/t)
Invoerrechten ( )
5

GN-code

Derde landen
(behalve ACS en Bangladesh) (3)

ACS (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
India en Pakistan (6)

Egypte (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

207,03

68,12

99,18

155,27

1006 20 13

207,03

68,12

99,18

155,27

1006 20 15

207,03

68,12

99,18

155,27

1006 20 17

254,85

84,86

123,09

1006 20 92

207,03

68,12

99,18

155,27

1006 20 94

207,03

68,12

99,18

155,27

1006 20 96

207,03

68,12

99,18

1006 20 98

254,85

84,86

123,09

1006 30 21

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 23

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 25

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 44

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 46

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 63

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 65

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 94

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 96

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

4,85

191,14

155,27
4,85

191,14

(1) Het invoerrecht op rijst van oorsprong uit de ACS-staten wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad (PB L 348 van
21.12.2002, blz. 5) en Verordening (EG) nr. 638/2003 van de Commissie (PB L 93 van 10.4.2003, blz. 3) vastgestelde regelingen.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1706/98 worden de invoerrechten niet toegepast op producten van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en
de Stille Oceaan die rechtstreeks in het overzeese departement Réunion worden ingevoerd.
(3) Het recht bij invoer van rijst in het overzeese departement Réunion is vastgesteld in artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3072/95.
(4) Het invoerrecht op rijst, met uitzondering van breukrijst (GN-code 1006 40 00), van oorsprong uit Bangladesh, wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening
(EEG) nr. 3491/90 van de Raad (PB L 337 van 4.12.1990, blz. 1) en de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 862/91 van de Commissie (PB L 88 van 9.4.1991, blz. 7) vastgestelde regelingen.
(5) De invoer van producten van oorsprong uit de LGO is vrijgesteld van invoerrechten overeenkomstig artikel 101, lid 1, van het gewijzigde Besluit 91/482/EEG van de
Raad (PB L 263 van 19.9.1991, blz. 1).
(6) Voor gedopte Basmati-rijst, van oorsprong uit India en Pakistan, wordt een vermindering van 250 EUR/t toegepast (artikel 4 bis van de gewijzigde Verordening (EG) nr.
1503/96).
(7) Recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
(8) Het invoerrecht op rijst van oorsprong en herkomst uit Egypte wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 2184/96 van de Raad (PB L 292 van
15.11.1996, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 196/97 van de Commissie (PB L 31 van 1.2.1997, blz. 53) vastgestelde regelingen.
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BIJLAGE II
Berekening van de invoerrechten in de sector rijst
Indica-rijst

Japonica-rijst

Padie

Breukrijst
Gedopt

Volwit

Gedopt

Volwit

(1)

254,85

416,00

207,03

376,62

(1)

a) Cif-prijs Arag (EUR/t)

—

282,18

199,81

353,87

419,97

—

b) Fob-prijs (EUR/t)

—

—

—

330,54

396,64

—

c) Kosten van zeevervoer (EUR/t)

—

—

—

23,33

23,33

—

d) Bron

—

Operateurs

Operateurs

—

1. Invoerrecht (EUR/t)
2. Berekeningselementen:

(1) Recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

USDA en opera- USDA en operateurs
teurs
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VERORDENING (EG) Nr. 287/2004 VAN DE COMMISSIE
van 18 februari 2004
inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf
wordt vastgesteld
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Derhalve moet het percentage worden vastgesteld
waarmee de hoeveelheden van de op 17 februari 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),
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 (2), en met name op artikel 8, lid 3, tweede
alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

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. 163/2004 van de Commissie (3) zijn de
restituties in het kader van de in voornoemd lid bedoelde
procedure vastgesteld voor een hoeveelheid van 4 000 t
voor de bestemming R01, zoals omschreven in de
bijlage bij die verordening.

Voor de bestemming R01, zoals omschreven in de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 163/2004, worden voor de in het kader
van die verordening op 17 februari 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
35,01 %.

Voor de bestemming R01, overschrijden de hoeveelheden waarvoor op 17 februari 2004 uitvoercertificaten
waren aangevraagd, de beschikbare hoeveelheid.

Artikel 3

Artikel 2
Voor de bestemming R01, zoals omschreven in de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 163/2004, worden voor de aanvragen
voor certificaten voor de uitvoer van rijst en breukrijst die op
18 februari 2004 of later zijn ingediend, in het kader van die
verordening geen uitvoercertificaten afgegeven.

Deze verordening treedt in werking op 19 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 februari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 411/2002 (PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27).
(2) PB L 189 van 29.7.2003, blz. 12.
(3) PB L 27 van 30.1.2004, blz. 30.
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RICHTLIJN 2004/3/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 februari 2004
tot wijziging van de Richtlijnen 70/156/EEG en 80/1268/EEG van de Raad wat betreft de meting
van de emissie van kooldioxide en het brandstofverbruik van voertuigen van categorie N1
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

tuigen mogelijk te maken, moet de werkingssfeer van die
richtlijn worden uitgebreid tot voertuigen van categorie
N1.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(4)

Zoals vermeld in Beschikking nr. 1753/2000/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 2000 tot
instelling van een systeem ter bewaking van de gemiddelde specifieke uitstoot van CO2 door nieuwe personenauto's (6), heeft de Commissie een studie uitgevoerd om
de mogelijkheden en gevolgen van een geharmoniseerde
procedure voor het meten van de specifieke CO2-uitstoot
van voertuigen van categorie N1 na te gaan. In dit
verband wordt het technisch aanvaardbaar en het meest
rendabel geacht om de bestaande emissietest van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (7) ook
voor het meten van het brandstofverbruik en de CO2uitstoot van die categorie voertuigen toe te passen.

(5)

Vele fabrikanten met een kleine productie kopen bij
toeleveranciers motoren in, waarvoor met betrekking tot
de emissies al typegoedkeuring is verleend overeenkomstig Richtlijn 88/77/EEG van de Raad van 3 december
1987 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot maatregelen
tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes
door voertuigmotoren met compressieontsteking en de
emissie van verontreinigende gassen door op aardgas of
vloeibaar petroleumgas lopende voertuigmotoren met
elektrische ontsteking (8). Een groot aantal van deze
fabrikanten beschikt niet over de nodige infrastructuur
of vakkennis om de test met betrekking tot uitlaat- of
CO2-emissies uit te voeren. Daarom dienen fabrikanten
met een kleine productie te worden vrijgesteld, aangezien de extra kosten die zij zouden moeten maken om
aan deze richtlijn te voldoen, onevenredig hoog zouden
zijn.

(6)

Deze maatregelen hebben gevolgen voor de bijlagen bij
Richtlijn 70/156/EEG.

(7)

Richtlijn 70/156/EEG en Richtlijn 80/1268/EEG dienen
derhalve te worden gewijzigd,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn 80/1268/EEG van de Raad van 16 december
1980 betreffende de emissie van kooldioxide en het
brandstofverbruik van motorvoertuigen (4) is een van de
bijzondere richtlijnen van de typegoedkeuringsprocedure
die is vastgesteld bij Richtlijn 70/156/EEG van de Raad
van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan (5).

(2)

In de mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement inzake het beleid en de maatregelen
van de Europese Unie om de uitstoot van broeikasgassen
terug te dringen („Naar een Europees programma inzake
klimaatverandering” (EPK)) wordt een uitvoeringsstrategie voorgesteld om de emissie van broeikasgassen te
beperken, waaronder maatregelen in de vervoersector.
Ook in het groenboek „Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening” wordt een
oproep gedaan om het brandstofverbruik van motorvoertuigen te verbeteren.

(3)

In de strategie van de Gemeenschap ter beperking van
de koolstofdioxide(CO2)-uitstoot van personenauto's,
beschreven in de mededeling „Een communautaire strategie ter beperking van de CO2-uitstoot van personenauto's en ter verbetering van het brandstofrendement” van
de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, is
uitgegaan van de geharmoniseerde meetmethode, zoals
vastgesteld in Richtlijn 80/1268/EEG. Om aanvullende
maatregelen ter beperking van het brandstofverbruik en
de CO2-uitstoot in de sector van de lichte bedrijfsvoer-

(1) PB C 51 E van 26.2.2002, blz. 317.
(2) PB C 125 van 27.5.2002, blz. 6.
(3) Advies van het Europees Parlement van 24 september 2002 (PB C
273 E van 14.11.2003, blz. 22), gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 9 oktober 2003 (PB C 305 E van 16.12.2003, blz. 1)
en standpunt van het Europees Parlement van 16 december 2003
(nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(4) PB L 375 van 31.12.1980, blz. 36. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 1999/100/EG van de Commissie (PB L 334 van
28.12.1999, blz. 36).
(5) PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 807/2003 (PB L 122 van16.5.2003, blz. 36).

(6) PB L 202 van 10.8.2000, blz. 1.
(7) PB L 76 van 6.4.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2003/76/EG van de Commissie (PB L 206 van 15.8.2003,
blz. 29).
(8) PB L 36 van 9.2.1988, blz. 33. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2001/27/EG van de Commissie (PB L 107 van 18.4.2001,
blz. 10).

19.2.2004

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 49/37

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlijn 70/156/EEG wordt als volgt gewijzigd:
a) Rij 39 van deel I van bijlage IV komt als volgt te luiden:
Onderwerp

„39. CO2-emissies/
brandstofverbruik

Richtlijn

80/1268/EEG

Publicatieblad

M1

L 375 van
31.12.1980, blz.
36

X

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X”

b) In het EG-certificaat van overeenstemming voor volledige of voltooide voertuigen van de categorieën
N1, N2 en N3 in bijlage IX, deel I, bladzijde 2, wordt het volgende punt 46.2 toegevoegd:

Artikel 2
De bijlagen I en II bij Richtlijn 80/1268/EEG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.
Artikel 3
Uiterlijk op 19 februari 2006 legt de Commissie het volgende voor:
a) een studie van de mogelijkheden voor het verkrijgen van representatieve gegevens over de CO2-emissies
en het brandstofverbruik van voltooide, in fasen gebouwde voertuigen en van voertuigen waarvan de
emissies worden gemeten overeenkomstig Richtlijn 88/77/EEG, teneinde de kostenefficiëntieaspecten
van deze metingen in aanmerking te nemen;
b) een beoordeling van het in deze richtlijn ingevoerde concept „voertuigfamilie”;
c) in voorkomend geval aan het bij artikel 13 van Richtlijn 70/156/EEG ingestelde comité ontwerp-maatregelen betreffende de aanpassing van deze richtlijn aan de technische vooruitgang.
Artikel 4
Wanneer een voertuig dat door een gespecialiseerde voertuigfabrikant is gebouwd, aan de criteria voldoet
die gelden voor een van de voertuigfamilies van de producent van het basisvoertuig, kan de gespecialiseerde voertuigfabrikant gebruikmaken van de door die producent verstrekte gegevens inzake brandstofefficiëntie en CO2-productie.

L 49/38

NL

Publicatieblad van de Europese Unie
Artikel 5

1.
Vanaf 19 februari 2005 mogen de lidstaten ten aanzien van voertuigen van categorie N1 niet om
redenen die verband houden met de CO2-emissies of het brandstofverbruik:
a) de EG-typegoedkeuring of de nationale typegoedkeuring van een type motorvoertuig weigeren;
b) de registratie, de verkoop of het in het verkeer brengen van voertuigen uit hoofde van artikel 7 van
Richtlijn 70/156/EEG verbieden,
indien de CO2-emissie en het brandstofverbruik overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 80/1268/
EEG, zoals gewijzigd bij deze richtlijn, zijn vastgesteld.
2.
De lidstaten mogen met ingang van 1 januari 2005 ten aanzien van voertuigen van categorie N1,
klasse I, en vanaf 1 januari 2007 ten aanzien van voertuigen van categorie N1, klassen II en III:
a) niet langer de EG-typegoedkeuring krachtens artikel 4, lid 1, van Richtlijn 70/156/EEG verlenen, en
b) geen nationale typegoedkeuring verlenen, behalve wanneer een beroep wordt gedaan op artikel 8, lid 2,
van Richtlijn 70/156/EEG,
indien de CO2-emissie en het brandstofverbruik niet overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 80/
1268/EEG, zoals gewijzigd bij deze richtlijn, zijn vastgesteld.
3.
De lidstaten moeten met ingang van 1 januari 2006 ten aanzien van voertuigen van categorie N1,
klasse I, en met ingang van 1 januari 2008 ten aanzien van voertuigen van categorie N1, klassen II en III:
a) certificaten van overeenstemming van nieuwe voertuigen overeenkomstig Richtlijn 70/156/EEG als
ongeldig beschouwen voor de toepassing van artikel 7, lid 1, van die richtlijn, en
b) de registratie, de verkoop en het in het verkeer brengen van nieuwe voertuigen die niet vergezeld gaan
van een geldig certificaat van overeenstemming overeenkomstig Richtlijn 70/156/EEG weigeren, behalve
wanneer een beroep wordt gedaan op artikel 8, lid 2, van deze richtlijn,
indien de CO2-emissie en het brandstofverbruik niet overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 80/
1268/EEG, zoals gewijzigd bij deze richtlijn, zijn vastgesteld.
4.
Voor in fasen gebouwde voertuigen van categorie N1 worden de in de leden 2 en 3 genoemde data
met twaalf maanden uitgesteld.
5.

Voor de toepassing van dit artikel:

— wordt onder een voertuig van categorie N1, klasse I, een N1-voertuig met een referentiemassa van ten
hoogste 1 305 kg verstaan;
— wordt onder een voertuig van categorie N1, klasse II, een N1-voertuig met een referentiemassa van meer
dan 1 305 kg maar ten hoogste 1 760 kg verstaan;
— wordt onder een voertuig van categorie N1, klasse III, een N1-voertuig met een referentiemassa van meer
dan 1 760 kg verstaan.

Artikel 6
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 19
februari 2005 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de
lidstaten.

Artikel 7
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Artikel 8
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 11 februari 2004.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

M. McDOWELL
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BIJLAGE
I. Bijlage I bij Richtlijn 80/1268/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1. Punt 1 komt als volgt te luiden:
„1.

WERKINGSSFEER
Deze richtlijn is van toepassing op de meting van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van motorvoertuigen van de categorieën M1 en N1.
Zij is niet van toepassing op een voertuig van type N1 indien:
— voor het motortype van dat voertuigtype goedkeuring is verleend overeenkomstig Richtlijn 88/77/EEG,
en
— de fabrikant per jaar wereldwijd in totaal minder dan 2 000 voertuigen van type N1 produceert.”.

2. Punt 2.3 komt als volgt te luiden:
„2.3.

Voor de in punt 6 beschreven test moet een voor het goed te keuren voertuigtype representatief voertuig
ter beschikking worden gesteld als de met de typegoedkeuringstests belaste technische dienst de tests zelf
uitvoert. Voor voertuigen van de categorieën M1 en N1 waarvoor met betrekking tot hun emissies typegoedkeuring is verleend overeenkomstig Richtlijn 70/220/EEG, gaat de technische dienst tijdens de test na
of het voertuig overeenstemt met de voor dat type geldende grenswaarden, zoals beschreven in Richtlijn
70/220/EEG.”.

3. Aan punt 6.1 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Bij voertuigen die de in de testcyclus voorgeschreven waarden inzake acceleratie en topsnelheid niet halen, moet
het gaspedaal volledig worden ingedrukt totdat zij opnieuw de vereiste waarden halen. Afwijkingen van de testcyclus moeten in het testrapport worden vermeld.”.
4. Punt 11 wordt vervangen door:
„11. UITBREIDING VAN DE GOEDKEURING
11.1. De typegoedkeuring kan worden uitgebreid tot voertuigen van hetzelfde type of van een ander type
die wat betreft de volgende karakteristieken van bijlage II verschillen, indien de door de technische
dienst gemeten CO2-emissies niet hoger liggen dan 4 % van de goedkeuringswaarden bij voertuigen
van categorie M1 en 6 % bij voertuigen van categorie N1:
— referentiemassa;
— toegelaten maximummassa;
— type carrosserie:
voor M1: sedan, hatchback, stationwagen, coupé, cabriolet, MPV,
voor N1: vrachtwagen, bestelwagen, pick-up, dubbele cabine;
— totale overbrengingsverhoudingen;
— motoruitrusting en toebehoren.
11.2. Uitbreiding van de goedkeuring van voertuigen binnen hun familie
11.2.1. Voor voertuigen van categorie N1 die volgens de procedure van bijlage I, punt 12.2, zijn
goedgekeurd als leden van een voertuigfamilie kan de typegoedkeuring slechts worden uitgebreid tot voertuigen van dezelfde familie, indien de technische dienst van oordeel is dat het
brandstofverbruik van het nieuwe voertuig niet hoger is dan het brandstofverbruik van het
voertuig waarop de vaststelling van het brandstofverbruik van de familie is gebaseerd.
De goedkeuring kan ook worden uitgebreid tot voertuigen die:
— ten hoogste 110 kg zwaarder zijn dan het geteste familielid, mits ze niet meer dan
220 kg zwaarder zijn dan het lichtste lid van de familie;
— een lagere totale overbrengingsverhouding dan het geteste familielid hebben die uitsluitend wordt veroorzaakt door een verandering van de bandenmaat, en
— in alle andere opzichten aan de familiekenmerken beantwoorden.
11.2.2. Voor voertuigen van categorie N1 die volgens de procedure van bijlage I, punt 12.3, zijn
goedgekeurd als leden van een voertuigfamilie kan de typegoedkeuring zonder verdere tests
slechts worden uitgebreid tot voertuigen van dezelfde familie, indien de technische dienst van
oordeel is dat het brandstofverbruik van het nieuwe voertuig tussen dat van het voertuig in
de familie met het hoogste verbruik en dat van het voertuig in de familie met het laagste
verbruik ligt.”.
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5. Het volgende punt wordt toegevoegd:
„12. GOEDKEURING VAN VOERTUIGEN VAN CATEGORIE N1 BINNEN HUN FAMILIE
Voertuigen van categorie N1 kunnen binnen een familie zoals omschreven in punt 12.1 worden goedgekeurd volgens een van de twee in de punten 12.2 en 12.3 beschreven methoden.
12.1. Voertuigen van categorie N1 kunnen voor de doeleinden van deze richtlijn in een familie gegroepeerd
worden, indien de volgende parameters gelijk zijn of binnen de aangegeven waarden liggen:
12.1.1. De gelijke parameters zijn:
— fabrikant en type zoals omschreven in bijlage II, deel I, punt 0.2;
— cilinderinhoud;
— type emissiebeperkingssysteem;
— type brandstofsysteem zoals omschreven in bijlage II, punt 1.5.2.
12.1.2. De volgende parameters moeten binnen de aangegeven grenzen liggen:
— totale overbrengingsverhoudingen (niet meer dan 8 % hoger dan de laagste) zoals
omschreven in bijlage II, punt 1.6.3;
— referentiemassa (ten hoogste 220 kg minder dan de zwaarste);
— voorzijde (ten hoogste 15 % smaller dan de breedste);
— motorvermogen (ten hoogste 10 % lager dan de hoogste waarde).
12.2. Een voertuigfamilie zoals omschreven in punt 12.1 kan worden goedgekeurd met waarden voor de
CO2-emissies en het brandstofverbruik die voor alle leden van de familie dezelfde zijn. De technische
dienst moet voor de tests het lid van de familie selecteren dat volgens de dienst de hoogste CO2-emissies heeft. De metingen worden uitgevoerd volgens punt 6 en de uitkomsten die volgens de in punt
6.5 beschreven methode zijn verkregen, gelden als de typegoedkeuringswaarden voor alle leden van
de familie.
12.3. Voertuigen die gegroepeerd zijn in een familie zoals omschreven in punt 12.1 kunnen worden goedgekeurd met aparte waarden voor de CO2-emissies en het brandstofverbruik voor ieder familielid. De
technische dienst selecteert voor de tests de twee voertuigen die volgens de dienst de hoogste en de
laagste CO2-emissie hebben. De metingen worden uitgevoerd zoals beschreven in punt 6. Indien de
gegevens van de fabrikant voor die twee voertuigen binnen de in punt 6.5 genoemde tolerantie
vallen, kunnen de door de fabrikant voor alle leden van de voertuigenfamilie opgegeven CO2-emissies
gebruikt worden als typegoedkeuringswaarden. Indien de gegevens van de fabrikant niet binnen deze
tolerantie vallen, worden de volgens de methode van punt 6.5 verkregen uitkomsten als typegoedkeuringswaarden gebruikt en moet de technische dienst een adequaat aantal andere familieleden voor
verdere tests selecteren.”.
II. Bijlage II bij Richtlijn 80/1268/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1. De tekst boven aan de bladzijde wordt als volgt gewijzigd:
„Addendum bij het EG-goedkeuringsformulier nr.....
betreffende de goedkeuring van een voertuig (6) met betrekking tot Richtlijn 80/1268/EEG (CO2-emissies en brandstofverbruik), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/3/EG”.
2. De volgende voetnoot wordt aan het addendum toegevoegd:
„(6) Voor voertuigen die worden goedgekeurd binnen een familie volgens bijlage I, punt 12, moet dit addendum
worden verstrekt voor ieder lid van de voertuigfamilie.”.
3. De volgende punten van het addendum worden als volgt gewijzigd:
a) Punt 1.3 wordt vervangen door:
„1.3. Type carrosserie:
1.3.1. Voor M1: sedan, hatchback, stationwagen, coupé, cabriolet, MPV (1).
1.3.2. Voor N1: vrachtwagen, bestelwagen”.
b) Punt 1.7 wordt vervangen door:
„1.7. Typegoedkeuringswaarden”.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 2004
tot wijziging van Beschikking 2003/135/EG wat de uitbreiding van de uitroeiings- en vaccinatieprogramma's in de Kreis Bad Kreuznach (Duitsland) en de beëindiging van de vaccinatieprogramma's in het Land Saarland (Duitsland) betreft
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 337)
(Slechts de teksten in de Duitse en de Franse taal zijn authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/146/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(4)

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

Gelet op Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober
2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest (1), en met name op artikel 16,
lid 1, en artikel 20, lid 2,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Commissie heeft Beschikking 2003/135/EG van 27
februari 2003 inzake de goedkeuring van de programma's voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij
wilde varkens en voor het uitvoeren van noodvaccinatie
tegen klassieke varkenspest bij wilde varkens in Duitsland, namelijk in de Länder Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz en Saarland (2) aangenomen
als één van de maatregelen ter bestrijding van klassieke
varkenspest.

(2)

De Duitse autoriteiten hebben de Commissie geïnformeerd over de recente ontwikkeling van de ziekte bij
wilde varkens in Saarland en in Rheinland-Pfalz. Uit deze
informatie blijkt dat de situatie in Saarland is verbeterd
en vaccinatie niet langer als passend wordt beschouwd.
In de Kreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz moet het
gebied waar de uitroeiings- en vaccinatieprogramma's
moeten worden uitgevoerd, echter worden uitgebreid.

(3)

Beschikking 2003/135/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(1) PB L 316 van 1.12.2001, blz. 5.
(2) PB L 53 van 28.2.2003, blz. 47.

Artikel 1

Beschikking 2003/135/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. Punt 1, letter C, negende alinea, betreffende Bad Kreuznach
van de bijlage wordt vervangen door:
„In de Kreis Bad Kreuznach: de deelgemeenten Becherbach,
Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Odernheim a. Glan, Oberhausen
a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten,
Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg,
Altenbamberg, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg, FreiLaubersheim, Boos, Hackenheim, Hüffelsheim, Oberstreit,
Rüdesheim, Schloßböckelheim, Staudernheim, Traisen,
Volxheim, Abtweiler, Bad Kreuznach, Bad Sobernheim,
Biebelsheim, Bretzenheim, Dorsheim, Eckenroth, Guldental,
Gutenberg, Hargesheim, Langenlonsheim, Laubenheim,
Mandel, Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Raumbach,
Roth, Roxheim, Rümmelsheim, Schweppenhausen, Stromberg, Waldböckelheim, Waldlaubersheim, Warmsroth,
Weinsheim en Windesheim;”.

19.2.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

2. Punt 2, letter C, negende alinea, betreffende Bad Kreuznach
van de bijlage wordt vervangen door:
„In de Kreis Bad Kreuznach: de deelgemeenten Becherbach,
Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Odernheim a.Glan, Oberhausen
a.d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstaetten,
Niederhausen, Norheim, Bad Muenster a. Stein-Ebernburg,
Altenbamberg, Fuerfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg, FreiLaubersheim, Boos, Hackenheim, Hüffelsheim, Oberstreit,
Rüdesheim, Schloßböckelheim, Staudernheim, Traisen,
Volxheim, Abtweiler, Bad Kreuznach, Bad Sobernheim,
Biebelsheim, Bretzenheim, Dorsheim, Eckenroth, Guldental,
Gutenberg, Hargesheim, Langenlonsheim, Laubenheim,
Mandel, Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Raumbach,
Roth, Roxheim, Rümmelsheim, Schweppenhausen, Stromberg, Waldböckelheim, Waldlaubersheim, Warmsroth,
Weinsheim en Windesheim;”.
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3. Punt 2, letter D, van de bijlage wordt geschrapt.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland en
de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 12 februari 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 2004
betreffende de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria op het gebied van diergezondheid en levende dieren in 2004
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 343)
(Slechts de teksten in de Spaanse, de Deense, de Duitse, de Franse, de Engelse en de Zweedse taal zijn authentiek)

(2004/147/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

— Richtlijn 92/35/EEG van de Raad van 29 april 1992
tot vaststelling van controlevoorschriften en van
maatregelen ter bestrijding van paardenpest (9),

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

— Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20 november
2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen
inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue (10),

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni
1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en
met name op artikel 28, lid, 2,

— Beschikking 2000/258/EG van de Raad van 20 maart
2000 houdende aanwijzing van een specifiek instituut dat verantwoordelijk is voor de vaststelling van
de criteria die nodig zijn voor de normalisatie van de
serologische tests om de doelmatigheid van antirabiësvaccins te controleren (11),

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Aan de communautaire referentielaboratoria moet financiële steun van de Gemeenschap worden verleend als
bijdrage voor het vervullen van de functies en taken die
zijn vastgesteld in de volgende richtlijnen en beschikkingen:

— Richtlijn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002
houdende vaststelling van specifieke bepalingen voor
de bestrijding van Afrikaanse varkenspest en
houdende wijziging van Richtlijn 92/119/EEG met
betrekking tot besmettelijke varkensverlamming
(Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest (12),

— Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober
2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap
ter bestrijding van klassieke varkenspest (3),
— Richtlijn 92/66/EEG van de Raad van 14 juli 1992
tot vaststelling van communautaire maatregelen voor
de bestrijding van de ziekte van Newcastle (4),

— Beschikking 96/463/EG van de Raad van 23 juli
1996 tot aanwijzing van de referentie-instantie die
verantwoordelijk is voor de uniformisering van de
methoden voor het testen van raszuivere fokrunderen en van de evaluatie van de testresultaten (13);

— Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van 19 mei 1992
tot vaststelling van communautaire maatregelen voor
de bestrijding van de aviaire influenza (5),
— Richtlijn 92/119/EEG van de Raad van 17 december
1992 tot vaststelling van algemene communautaire
maatregelen voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten aanzien
van de vesiculaire varkensziekte (6),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(2)

— Richtlijn 93/53/EEG van de Raad van 24 juni 1993
tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten (7),

De steun van de Gemeenschap mag slechts worden
verleend op voorwaarde dat de geplande maatregelen op
efficiënte wijze worden uitgevoerd en dat de bevoegde
autoriteiten de vereiste informatie binnen de vastgestelde
termijnen verstrekken.

(3)

— Richtlijn 95/70/EG van de Raad van 22 december
1995 tot vaststelling van minimale communautaire
maatregelen ter bestrijding van bepaalde ziekten van
tweekleppige weekdieren (8),

De steun van de Gemeenschap mag om budgettaire
redenen slechts voor een periode van één jaar worden
verleend.

(4)

In één geval moet in diezelfde periode aanvullende financiële bijstand worden verleend voor de organisatie van
een jaarlijkse workshop in de sector waarvoor het
communautaire referentielaboratorium verantwoordelijk
is.

PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.
PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.
PB L 316 van 1.12.2001, blz. 5.
PB L 260 van 5.9.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003.
PB L 167 van 22.6.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003.
PB L 62 van 15.3.1993, blz. 69. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003.
PB L 175 van 19.7.1993, blz. 23. Richtlijn gewijzigd bij Beschikking
2001/288/EG van de Commissie.
PB L 332 van 30.12.1995, blz. 33. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003.

(9) PB L 157 van 10.6.1992, blz. 19. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003.
(10) PB L 327 van 22.12.2000, blz. 74.
11
( ) PB L 79 van 30.3.2000, blz. 40. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2003/60/EG van de Commissie (PB L 23 van 28.1.2003, blz.
30).
(12) PB L 192 van 20.7.2002, blz. 27.
(13) PB L 192 van 2.8.1996, blz. 19.
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(5)

De door de communautaire referentielaboratoria voor
2004 ingediende werkprogramma's en begrotingsramingen zijn door de Commissie geëvalueerd.

(6)

Op grond van artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1258/1999 van de Raad worden veterinaire en fytosanitaire maatregelen die volgens de communautaire voorschriften worden uitgevoerd, gefinancierd door de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw. In het kader van de financiële
controle zijn de artikelen 8 en 9 van Verordening (EG)
nr. 1258/1999 van toepassing (1).

(7)

(8)

L 49/45

De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste
135 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31
december 2004.
Artikel 4
Met betrekking tot vesiculaire varkensziekte verleent de
Gemeenschap aan het Verenigd Koninkrijk financiële steun
voor de in bijlage III bij Richtlijn 92/119/EEG bedoelde functies
en taken die moeten worden vervuld door het „Pirbright Laboratory”, Verenigd Koninkrijk.

Verordening (EG) nr. 156/2004 van de Commissie (2)
bepaalt de subsidiabele uitgaven van de communautaire
referentielaboratoria die financiële steun ontvangen overeenkomstig artikel 28 van Beschikking 90/424/EEG, en
bepaalt de procedures voor de indiening van uitgaven en
audits.

De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste
95 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31
december 2004.

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

Met betrekking tot visziekten verleent de Gemeenschap aan
Denemarken financiële steun voor de in bijlage C bij Richtlijn
93/53/EEG bedoelde functies en taken die moeten worden
vervuld door het „Statens Veterinære Serumlaboratorium” in
Århus, Denemarken.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Met betrekking tot klassieke varkenspest verleent de Gemeenschap aan Duitsland financiële steun voor de in bijlage IV bij
Richtlijn 2001/89/EG bedoelde functies en taken die moeten
worden vervuld door het „Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule” in Hannover, Duitsland.
De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste
210 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31
december 2004.
De financiële steun van de Gemeenschap voor de organisatie
van een technische workshop inzake methoden voor de
diagnose van klassieke varkenspest bedraagt ten hoogste
30 000 EUR.

Artikel 5

De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste
140 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31
december 2004.
Artikel 6
Met betrekking tot ziekten van tweekleppige weekdieren
verleent de Gemeenschap aan Frankrijk financiële steun voor
de in bijlage B bij Richtlijn 95/70/EG bedoelde functies en
taken die moeten worden vervuld door Ifremer in La Tremblade, Frankrijk.
De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste
90 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31
december 2004.
Artikel 7

Artikel 2
Met betrekking tot de ziekte van Newcastle verleent de
Gemeenschap aan het Verenigd Koninkrijk financiële steun
voor de in bijlage V bij Richtlijn 92/66/EEG bedoelde functies
en taken die moeten worden vervuld door het „Central Veterinary Laboratory” in Addlestone, Verenigd Koninkrijk.
De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste
65 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31
december 2004.

Met betrekking tot paardenpest verleent de Gemeenschap aan
Spanje financiële steun voor de in bijlage I bij Richtlijn 92/35/
EEG bedoelde functies en taken die moeten worden vervuld
door het „Laboratorio de sanidad y producción animal” in
Algete, Spanje.
De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste
50 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31
december 2004.
Artikel 8

Artikel 3
Met betrekking tot de aviaire influenza verleent de Gemeenschap aan het Verenigd Koninkrijk financiële steun voor de in
bijlage V bij Richtlijn 92/40/EEG bedoelde functies en taken die
moeten worden vervuld door het „Central Veterinary Laboratory” in Addlestone, Verenigd Koninkrijk.
(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.
(2) PB L 27 van 30.1.2004, blz. 5.

Met betrekking tot bluetongue verleent de Gemeenschap aan
het Verenigd Koninkrijk financiële steun voor de in bijlage II bij
Richtlijn 2000/75/EG bedoelde functies en taken die moeten
worden vervuld door het „Pirbright Laboratory”, Verenigd
Koninkrijk.
De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste
125 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31
december 2004.
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Artikel 9
Met betrekking tot serologische tests met antirabiësvaccins
verleent de Gemeenschap aan Frankrijk financiële steun voor
de in bijlage II bij Beschikking 2000/258/EG bedoelde functies
en taken die moeten worden vervuld door het laboratorium
van de AFSSA in Nancy, Frankrijk.
De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste
150 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31
december 2004.
Artikel 10
Met betrekking tot Afrikaanse varkenspest verleent de Gemeenschap aan Spanje financiële steun voor de in bijlage V bij Richtlijn 2002/60/EEG bedoelde functies en taken die moeten
worden vervuld door het „Centro de investigación en sanidad
animal” in Valdeolmos, Madrid, Spanje.
De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste
105 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31
december 2004.
Artikel 11
Met betrekking tot de evaluatie van de testresultaten die worden
verkregen met de diverse methoden voor het testen van raszuivere fokrunderen, en de uniformisering van de testmethoden

19.2.2004

verleent de Gemeenschap aan Zweden financiële steun voor de
in bijlage II bij Beschikking 96/463/EG bedoelde functies en
taken die moeten worden vervuld door het „Interbull Centre” in
Uppsala, Zweden.
De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste
65 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31
december 2004.

Artikel 12
Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Denemarken, de
Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Franse
Republiek, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 12 februari 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 februari 2004
tot vaststelling, voor 2004, van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de financiële
middelen van het Communautair Fonds voor tabak voor de in de artikelen 13 en 14 van Verordening (EG) nr. 2182/2002 bedoelde acties
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 493)
(2004/148/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

(2)

(3)

De artikelen 13 en 14 van Verordening (EG) nr. 2182/
2002 van de Commissie van 6 december 2002
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG)
nr. 2075/92 van de Raad wat het Gemeenschappelijk
Fonds voor tabak betreft (2) voorzien in acties ter bevordering van de omschakeling door tabaksproducenten op
andere teelten. Deze acties moeten worden gefinancierd
door het bij artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2075/
92 ingestelde Communautair Fonds voor tabak.
Het Communautair Fonds voor tabak beschikt voor
2004 in totaal over 28,8 miljoen EUR, waarvan 50 %
moet worden bestemd voor specifieke acties om de
omschakeling door tabaksproducenten op andere teelten
of op andere werkscheppende economische activiteiten
te bevorderen en voor studies op dit gebied.
Derhalve dient de indicatieve verdeling van het beschikbare bedrag over de betrokken lidstaten te worden vastgesteld overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2182/2002.

(1) PB L 215 van 30.7.1992, blz. 70. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2319/2003 (PB L 345 van 31.12.2003,
blz. 17).
2
( ) PB L 331 van 7.12.2002, blz. 16.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De indicatieve verdeling over de lidstaten van de financiële
middelen van het Communautair Fonds voor tabak voor de in
de artikelen 13 en 14 van Verordening (EG) nr. 2182/2002
bedoelde acties wordt voor 2004 vastgesteld overeenkomstig
de bijlage bij deze beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
Indicatieve verdeling over de lidstaten, voor 2004, van de financiële middelen van het Communautair Fonds
voor tabak voor de in de artikelen 13 en 14 van Verordening (EG) nr. 2182/2002 bedoelde acties
(in EUR)
Lidstaat

Indicatieve verdeling

Basis

Italië

90 % volgens de definitief opgekochte
quotumhoeveelheden

10 % volgens de nationale garantiedrempel

Waarde

Waarde

11 362 565

538 446

748 442

529 755

0

180 009

Portugal

263 284

25 481

Frankrijk

0

109 443

Duitsland

0

48 512

België

324 762

6 346

Oostenrijk

260 947

2 008

12 960 000

1 440 000

Griekenland
Spanje

Totaal

