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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 727/2004 VAN DE COMMISSIE
van 19 april 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 20 april 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 19 april 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 19 april 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de
bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen ( )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052
204
212
999

80,0
27,3
120,5
75,9

0707 00 05

052
068
096
220
999

110,9
128,2
93,3
147,3
119,9

0709 90 70

052
204
999

106,6
64,2
85,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
600
624
999

55,5
40,8
87,1
55,9
43,8
36,6
60,7
54,3

0805 50 10

052
400
999

41,0
48,3
44,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

34,7
85,0
104,4
104,7
59,4
74,6
54,3
73,5
82,6
118,2
79,1

0808 20 50

388
512
524
528
999

76,2
79,2
80,8
74,9
77,8

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. 728/2004 VAN DE COMMISSIE
van 15 april 2004
betreffende de indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

de gecombineerde nomenclatuur die niet in overeenstemming is met de bepalingen van onderhavige verordening, een beroep kan worden gedaan, gedurende 60
dagen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid
6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van
12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair
douanewetboek (2).

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23
juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name
op artikel 9, lid 1, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de
gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen te
worden vastgesteld voor de indeling van de in bijlage bij
de onderhavige verordening opgenomen goederen.
Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene
regels voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van
toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of
gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de
gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij
specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld
voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in
het kader van het goederenverkeer.

(3)

Met toepassing van genoemde algemene regels, dienen
de in kolom 1 van de tabel omschreven goederen die
zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening te
worden ingedeeld onder de daarmee corresponderende
GN-codes die zijn vermeld in kolom 2, op grond van de
motiveringen die zijn opgenomen in kolom 3.

(4)

Het is wenselijk dat, onder voorbehoud van de in de
Gemeenschap van kracht zijnde maatregelen inzake
dubbele controle en communautair toezicht, vooraf en
achteraf, op de invoer van textielproducten in de
Gemeenschap, door de rechthebbende op een door de
douaneautoriteiten van de lidstaten verstrekte bindende
tariefinlichting betreffende de indeling van goederen in

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De goederen omschreven in kolom 1 van de in de bijlage opgenomen tabel worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de corresponderende GN-codes vermeld in kolom
2 van voornoemde tabel.
Artikel 2
Onder voorbehoud van de in de Gemeenschap van kracht
zijnde maatregelen inzake dubbele controle en communautair
toezicht, vooraf en achteraf, op de invoer van textielproducten
in de Gemeenschap, kan op de door de douaneautoriteiten van
de lidstaten verstrekte bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met de bepalingen van onderhavige verordening, gedurende 60 dagen, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92, een
beroep worden gedaan.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste 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, 15 april 2004.
Voor de Commissie
Frederik BOLKESTEIN

Lid van de Commissie

(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2344/2003 van de Commissie (PB L 346 van
31.12.2003, blz. 38).

(2) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij de Toetredingsakte van 2003.
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BIJLAGE

Omschrijving

Indeling
GN-code

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een stel van twee kledingstukken, opgemaakt voor de verkoop
in het klein en bestaande uit:
A) een lichtgewicht kledingstuk uit eenkleurig licht glanzend
weefsel van synthetische vezels (100 % polyester), met een
nauwsluitende rechte kraag (Chinese stijl), voorzien van
een gedeeltelijke opening aan de voorzijde lopend van hals
tot aan linker oksel, rechts-over-links sluitend met behulp
van knopen en lusjes. De bolle knopen zijn gemaakt van
rolletjes strak geweven lint. Omboord aan de mouwuiteinden, halsopening, opening aan de voorzijde en aan de
onderzijde. De onderzijde van het kledingstuk en de
mouwuiteinden hebben afgeronde zijsplitten. Het kledingstuk is recht van snit en ontworpen om het bovenlichaam
te bedekken tot aan de heupen. Op de voorzijde is een
motief geborduurd.

6206 40 00

De indeling als een „ensemble” is uitgesloten op grond van
aantekening 3, onder b), op hoofdstuk 62, omdat de twee
onderhavige kledingstukken niet van één en dezelfde stof zijn
vervaardigd.
De indeling als pyjama is uitgesloten omdat de desbetreffende
kledingstukken op grond van hun objectieve kenmerken niet
kunnen worden aangemerkt als bestemd om uitsluitend of
hoofdzakelijk te worden gedragen als nachtkleding.
Zie voorts eveneens de GN-toelichting op post 6206 betreffende blouses.

(blouse)
(zie foto nr. 632 A) (*)
B) een ruimvallend lichtgewicht kledingstuk uit een glanzend,
bedrukt weefsel van synthetische vezels (100 % polyester),
bedoeld om het onderlichaam te bedekken vanaf de taille
tot aan de enkels, daarbij elk been afzonderlijk omhullend,
recht van snit. Voorzien van een elastische tailleband
zonder opening en aan de broekspijpen omboord met stof
zonder motief. De broekspijpen hebben afgeronde
zijsplitten.
(lange broek)
(zie foto nr. 632 B) (*)
(*) Foto's dienen uitsluitend ter informatie.

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en
6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur,
aantekening 13 op Afdeling XI, de aantekeningen 3, onder b),
en 8 op hoofdstuk 62 en de tekst van de GN-codes 6204,
6204 63, 6204 63 18, 6206 en 6206 40 00.

6204 63 18
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VERORDENING (EG) Nr. 729/2004 VAN DE COMMISSIE
van 15 april 2004
tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die niet in overeenstemming is met de bepalingen
van onderhavige verordening, door de rechthebbende,
gedurende drie maanden, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92
van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van
het communautair douanewetboek (2).

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23
juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name
op artikel 9, lid 1, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de
gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen te
worden vastgesteld voor de indeling van de in de bijlage
bij de onderhavige verordening opgenomen goederen.
Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene
regels voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van
toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of
gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de
gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij
specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld
voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in
het kader van het goederenverkeer.
Met toepassing van genoemde algemene regels, dienen
de in kolom 1 van de tabel omschreven goederen die
zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening te
worden ingedeeld onder de daarmee corresponderende
GN-codes die zijn vermeld in kolom 2, op grond van de
motiveringen die zijn opgenomen in kolom 3.
Het is wenselijk dat een beroep kan worden gedaan op
een door de douaneautoriteiten van de lidstaten
verstrekte bindende tariefinlichting betreffende de

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming zijn met het advies van het Comité
douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De goederen omschreven in kolom 1 van de in de bijlage opgenomen tabel worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de corresponderende GN-codes vermeld in kolom
2 van voornoemde tabel.
Artikel 2
Op de door de douaneautoriteiten van de lidstaten verstrekte
bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met de
bepalingen van de onderhavige verordening, kan gedurende
drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid
6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92, een beroep worden
gedaan.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste 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, 15 april 2004.
Voor de Commissie
Frederik BOLKESTEIN

Lid van de Commissie

(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2344/2003 van de Commissie (PB L 346 van
31.12.2003, blz. 38).

(2) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij de Toetredingsakte van 2003.
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BIJLAGE

Omschrijving

Indeling
GN-code

Motivering

(1)

(2)

(3)

1. Connector voor optischevezelkabel, in niet-gemonteerde
staat, bestaande uit de volgende delen:
— 1 stekkerdeel van onedel metaal met een kunststof
binnenwerk en met een keramische stekkerpoot, voorzien van een stalen veer;
— 1 buisje van onedel metaal met felsrand;
— 1 cilinder van kunststof met een krimpkous van aluminium;
— 2 houders van kunststof.

6909 19 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 2
a), 3 b) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 6909 en
6909 19 00.
De connector wordt niet aangemerkt als een deel of een toebehoren van een optischevezelkabel.
De connector moet worden ingedeeld naar het materiaal
waaruit hij is vervaardigd, waarbij de keramische stekkerpoot
(de zogenaamde „ferrule”) het wezenlijke karakter bepaalt.

Het stekkerdeel kan met de andere delen en met een van de
beide houders worden samengevoegd tot een connector.
Een enkele ommantelde optische vezel wordt door de stekkerpoot naar binnen gebracht en daarin vastgekit.
De connector dient voor het verbinden van optischevezelkabels.
2. Toestel bestaande uit:
— een axiale ventilator met een elektromotor en een elektronische assemblage voor het regelen van de omwentelingssnelheid van de ventilator;
— een aluminium koellichaam.

8414 59 30

De ventilator verleent het product zijn wezenlijke karakter,
omdat dit het belangrijkste deel vormt voor het afvoeren van
een teveel aan warmte.

De functie van het toestel is het afvoeren van een teveel
aan warmte van een centrale verwerkingseenheid in een
automatische gegevensverwerkende machine.
3. Een artikel („sneeuwschoen”) met een lengte van 65 cm en
een breedte van 23 cm gemeten op het breedste gedeelte,
bestaande uit een met kunststof bespannen frame van
aluminium, aan het ene uiteinde geleidelijk smaller
wordend en aan het andere uiteinde afgerond. Het frame
heeft een inzetstuk van kunststof, met een dikte van
1 mm, met daarin uitsparingen voor de bevestiging van
metalen bladen aan de onderzijde, teneinde met meer
vastigheid op sneeuw te kunnen lopen. Aan de bovenzijde
is met behulp van een riem van kunststof een plaat van stijf
metaal aan het frame vastgemaakt. Aan deze plaat zijn
bindingen van rubber bevestigd die rond een schoen gaan
als het artikel wordt gedragen. De bindingen van rubber
zijn op hun beurt voorzien van banden van rubber of van
weefsel om het artikel aan de schoen vast te maken.

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3
b) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8414, 8414 59 en
8414 59 30.

9506 99 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en
6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur
en de tekst van de GN-codes 9506, 9506 99 en 9506 99 90.
Het artikel moet niet worden aangemerkt als sneeuwskiuitrusting aangezien het niet voor het skiën wordt gebruikt.
Het artikel is geen materiaal voor lichaamsoefening.
Het product wordt aangemerkt als een artikel voor de buitensport.

Het artikel wordt gebruikt als hulp bij het wandelen in de
sneeuw.
(Zie afbeelding A) (*)
4. Een geribd wieltje van onedel metaal, met een diameter van
6,74 mm, een dikte van 3,54 mm en een centergat van
3 mm.
Het artikel is bestemd om te worden ingebouwd in het
vonkmechanisme van een sigarettenaansteker.
(Zie afbeeldingen B) (*)
(*) De afbeeldingen dienen enkel ter informatie.

9613 90 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en
6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur
en de tekst van de GN-codes 9613 en 9613 90 00.
Het wieltje is hoofdzakelijk bestemd voor het vervaardigen van
inrichtingen voor vonkontsteking van sigarettenaanstekers
bedoeld bij post 9613.
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VERORDENING (EG) Nr. 730/2004 VAN DE COMMISSIE
van 19 april 2004
tot aanpassing, in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen,
Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie, van Verordening (EEG) nr.
1859/82 met betrekking tot de keuze van de bedrijven met boekhouding voor het constateren van
de inkomens van de landbouwbedrijven
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Verordening (EEG) nr. 1859/82 wordt als volgt gewijzigd:
Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië,
Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen,
Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 2, lid 3,

Gelet op de Akte betreffende de toetreding van Tsjechië,
Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen,
Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 57, lid 2,

1. Artikel 2 wordt vervangen door:
„Artikel 2
De in artikel 4 van Verordening nr. 79/65/EEG bedoelde
drempelwaarde in EGE wordt voor het boekjaar 2004 (een
periode van twaalf opeenvolgende maanden, ingaande op
een datum tussen 1 januari en 1 juli 2004) en voor de daaropvolgende boekjaren als volgt vastgesteld:
— België:

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

In artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1859/82 van de
Commissie (1) is per lidstaat de drempelwaarde vastgesteld voor de economische omvang van bedrijven met
boekhouding die behoren tot het waarnemingsgebied
van het informatienet voor landbouwbedrijfsboekhoudingen.

Het aantal per streek te kiezen bedrijven met boekhouding per lidstaat is vastgesteld in bijlage I bij Verordening
(EEG) nr. 1859/82.

Met het oog op de toetreding van Tsjechië, Estland,
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen,
Slovenië en Slowakije (hierna „de nieuwe lidstaten”
genoemd) dient de drempelwaarde voor de nieuwe
lidstaten alsook het aantal bedrijven met boekhouding
per streek voor de nieuwe lidstaten te worden vastgesteld.

Het is dienstig de uiterste datum voor de indiening van
het eerste goedgekeurde keuzeplan voor de nieuwe
lidstaten vast te stellen.

Verordening (EEG) nr. 1859/82 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

(1) PB L 205 van 13.7.1982, blz. 5. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 659/2004 (PB L 104 van 8.4.2004,
blz. 95).

16 EGE

— Tsjechië:

4 EGE

— Denemarken

8 EGE

— Duitsland

8 EGE

— Estland:

2 EGE

— Griekenland:

2 EGE

— Spanje:

2 EGE

— Frankrijk:

8 EGE

— Ierland:

2 EGE

— Italië:

4 EGE

— Cyprus:

1 EGE

— Letland:

2 EGE

— Litouwen:

2 EGE

— Luxemburg:

8 EGE

— Hongarije:

2 EGE

— Malta:

8 EGE

— Nederland:

16 EGE

— Oostenrijk:

8 EGE

— Polen:

2 EGE

— Portugal:

2 EGE

— Slovenië:

2 EGE

— Slowakije:

6 EGE

— Finland:

8 EGE

— Zweden:

8 EGE

— Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van
Noord-Ierland):
— Verenigd Koninkrijk (alleen Noord-Ierland)

16 EGE
8 EGE.”
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2. Aan artikel 5, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije,
Malta, Polen, Slovenië en Slowakije stellen hun keuzeplan
voor het boekjaar 2004 vóór 30 november 2004 ter
beschikking van de Commissie.”.
3. Bijlage I wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze
verordening.

L 113/9
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking onder voorbehoud en op
de datum van inwerkingtreding van het Verdrag van toetreding
van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije,
Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.
Zij is van toepassing met ingang van het boekjaar 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 19 april 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
„BIJLAGE I

Volgnummer

Aantal bedrijven met boekhouding

Omschrijving van de streken

BELGIË
341

Vlaanderen

600

342

Brussel/Bruxelles

—

343

Wallonië

400
Totaal België

1 000

745

TSJECHIË

1 300

370

DENEMARKEN

2 000

010

Schleswig-Holstein

020

Hamburg

030

Niedersachsen

800

040

Bremen

—

050

Nordrhein-Westfalen

660

060

Hessen

370

070

Rheinland-Pfalz

480

080

Baden-Württemberg

620

090

Bayern

960

100

Saarland

110

Berlin

112

Brandenburg

180

113

Mecklenburg-Vorpommern

130

114

Sachsen

220

115

Sachsen-Anhalt

140

116

Thüringen

130

DUITSLAND
500
40

70
—

Totaal Duitsland

5 300

755

ESTLAND

500

450

Makedonia-Thraki

2 000

460

Ipiros-Peloponnisos-Nissi Ioniou

1 350

470

Thessalia

480

Sterea Ellas-Nissi Egaeou-Kriti

GRIEKENLAND

700
1 450
Totaal Griekenland

5 500

SPANJE
500

Galicia

800

505

Asturias

350

510

Cantabria

230

515

País Vasco

310

520

Navarra

430

525

La Rioja

290
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Aantal bedrijven met boekhouding

Omschrijving van de streken

530

Aragón

640

535

Cataluña

870

540

Baleares

270

545

Castilla y León

550

Madrid

270

555

Castilla-La Mancha

870

560

Comunidad Valenciana

700

565

Murcia

530

570

Extremadura

590

575

Andalucía

580

Canarias

1 230

1 470
250
Totaal Spanje

10 100

FRANKRIJK
121

Île-de-France

95

131

Champagne-Ardenne

132

Picardie

230

133

Haute-Normandie

145

134

Centre

350

135

Basse-Normandie

215

136

Bourgogne

285

141

Nord-Pas-de-Calais

305

151

Lorraine

215

152

Alsace

160

153

Franche-Comté

200

162

Pays de la Loire

440

163

Bretagne

475

164

Poitou-Charentes

325

182

Aquitaine

425

183

Midi-Pyrénées

430

184

Limousin

195

192

Rhône-Alpes

360

193

Auvergne

320

201

Languedoc-Roussillon

340

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

270

204

Corse

260

60
Totaal Frankrijk

380

IERLAND

6 100
1 300

ITALIË
221

Valle d'Aosta

222

Piemonte

367

230

Lombardia

917

241

Trentino

404

242

Alto Adige

404

1 110
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Volgnummer

20.4.2004
Aantal bedrijven met boekhouding

Omschrijving van de streken

243

Veneto

1 589

244

Friuli-Venezia Giulia

795

250

Liguria

590

260

Emilia-Romagna

914

270

Toscana

620

281

Marche

951

282

Umbria

668

291

Lazio

931

292

Abruzzo

882

301

Molise

445

302

Campania

748

303

Calabria

911

311

Puglia

1 013

312

Basilicata

1 138

320

Sicilia

1 350

330

Sardegna

1 253
Totaal Italië

18 000

740

CYPRUS

500

770

LETLAND

1 000

775

LITOUWEN

1 000

350

LUXEMBURG

300

HONGARIJE
760

Közép-Magyarország

160

761

Közép-Dunántúl

190

762

Nyugat-Dunántúl

230

763

Dél-Dunántúl

260

764

Észak- Magyarország

210

765

Észak-Alföld

380

766

Dél-Alföld

470
Totaal Hongarije

1 900

780

MALTA

500

360

NEDERLAND

1 500

660

OOSTENRIJK

2 000

POLEN
785

Pomorze en Mazury

1 640

790

Wielkopolska en Śla˛sk

3 980

795

Mazowsze en Podlasie

5 060

800

Małopolska en Pogórze

1 420
Totaal Polen

12 100

20.4.2004

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

Volgnummer

L 113/13
Aantal bedrijven met boekhouding

Omschrijving van de streken

PORTUGAL
610

Entre Douro e Minho e Beira Litoral

980

620

Tras-os-Montes e Beira Interior

560

630

Ribatejo e Oeste

650

640

Alentejo e Algarve

460

650

Açores e Madeira

350
Totaal Portugal

3 000

820

SLOVENIË

900

810

SLOWAKIJE

600

670

Etelä–Suomi

581

680

Sisä–Suomi

272

690

Pohjanmaa

277

700

Pohjois–Suomi

170

FINLAND

Totaal Finland

1 300

ZWEDEN
710

De laagvlakten van Zuid- en Midden-Zweden

600

720

De land- en bosbouwgebieden van Zuid- en MiddenZweden

295

730

Gebieden in Noord-Zweden

105
Totaal Zweden

1 000

VERENIGD KONINKRIJK
411

England-North Region

420

412

England-East Region

650

413

England-West Region

430

421

Wales

300

431

Scotland

380

441

Northern Ireland

320
Totaal Verenigd Koninkrijk

2 500”
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RICHTLIJN 2004/43/EG VAN DE COMMISSIE
van 13 april 2004
tot wijziging van Richtlijn 98/53/EG en Richtlijn 2002/26/EG wat de bemonsteringswijzen en
analysemethoden betreft voor de officiële controle op de gehalten aan aflatoxine en ochratoxine A
in levensmiddelen voor zuigelingen en peuters
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De Richtlijnen 98/53/EG en 2002/26/EG moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(5)

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

Gelet op Richtlijn 85/591/EEG van de Raad van 20 december
1985 betreffende de invoering van communautaire bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de controle van voor
menselijke voeding bestemde levensmiddelen (1), en met name
op artikel 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 466/2001 van de Commissie
van 8 maart 2001 tot vaststelling van maximumgehalten
aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (2),
zijn maximumgehalten voor aflatoxine B1, aflatoxine
M1 en ochratoxine A in levensmiddelen voor zuigelingen en peuters vastgesteld.

Hoe nauwkeurig de gehalten aan aflatoxines en ochratoxine A kunnen worden vastgesteld, hangt in belangrijke mate af van de bemonstering. Richtlijn 98/53/EG
van de Commissie van 16 juli 1998 tot vaststelling van
bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan bepaalde
verontreinigingen in levensmiddelen (3) en Richtlijn
2002/26/EG van de Commissie van 13 maart 2002 tot
vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de gehalten aan
ochratoxine A in levensmiddelen (4) moeten daarom
worden aangevuld met voorschriften voor levensmiddelen voor zuigelingen en peuters.

Met het oog op een geharmoniseerde handhaving in de
hele Europese Unie is het van groot belang dat de analyseresultaten op uniforme wijze gerapporteerd en geïnterpreteerd worden. Deze interpretatievoorschriften gelden
voor het analyseresultaat van het monster voor officiële
controledoeleinden. Op de analyse voor verhaal- en arbitragedoeleinden zijn de nationale voorschriften van
toepassing.

(1) PB L 372 van 31.12.1985, blz. 50. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
(2) PB L 77 van 16.3.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 455/2004 (PB L 74 van 12.3.2004, blz. 11).
(3) PB L 201 van 17.7.1998, blz. 93. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2003/121/EG (PB L 332 van 19.12.2003, blz. 38).
(4) PB L 75 van 16.3.2002, blz. 38.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I en bijlage II bij Richtlijn 98/53/EG worden gewijzigd
overeenkomstig bijlage I bij deze richtlijn.

Artikel 2
Bijlage I en bijlage II bij Richtlijn 2002/26/EG worden gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze richtlijn.

Artikel 3
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk twaalf maanden
na de inwerkingtreding aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen
de Commissie die bepalingen onverwijld mede, alsmede een
transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die
bepalingen en deze richtlijn.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.

Artikel 4
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 april 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

BIJLAGE I
Bijlagen I en II bij Richtlijn 98/53/EG worden als volgt gewijzigd:
1. In bijlage I wordt na punt 5.6 het volgende punt 5.7 ingevoegd:
„5.7.

Levensmiddelen voor zuigelingen en peuters

5.7.1. Bemonsteringsprocedure
De bemonsteringsprocedures zoals vermeld in de punten 5.4, 5.5 en 5.6 voor melk en afgeleide producten en
samengestelde levensmiddelen zijn van toepassing.
5.7.2. Aanvaarding van een partij
— Aanvaarding als het monster het maximumgehalte niet overschrijdt, met inachtneming van de meetonzekerheid en de correctie voor terugvinding.
— Weigering als het monster het maximumgehalte buiten redelijke twijfel overschrijdt, met inachtneming
van de meetonzekerheid en de correctie voor terugvinding.”
2. In bijlage II wordt punt 2 als volgt gelezen:
„2. Behandeling van het monster dat het laboratorium ontvangt
Elk laboratoriummonster wordt fijngemalen en zorgvuldig vermengd zodat een volledig homogeen product
ontstaat.
Indien het maximumgehalte voor de droge stof geldt, wordt het gehalte aan droge stof bepaald op een deel van
het gehomogeniseerde monster, met gebruikmaking van een procedure waarvan is aangetoond dat ze het gehalte
aan droge stof accuraat vaststelt.”
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BIJLAGE II
Bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/26/EG worden als volgt gewijzigd:
1. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
a) punt 4.6 luidt als volgt:
„4.6. Bemonsteringsprocedure voor levensmiddelen voor zuigelingen en peuters
De bemonsteringsprocedure voor granen en graanproducten zoals vermeld in punt 4.5 van deze bijlage is
van toepassing. Dat betekent dat het minimumaantal basismonsters dat van de partij moet worden genomen,
afhangt van het gewicht van de partij, met een minimum van 10 en een maximum van 100, overeenkomstig tabel 2 onder punt 4.5.
— Het basismonster weegt ongeveer 100 gram. Bij partijen in kleinhandelsverpakkingen hangt het gewicht
van het basismonster af van het gewicht van de kleinhandelsverpakking.
— Gewicht van het verzamelmonster = 1-10 kg, voldoende gemengd.”
b) het volgende punt 4.7 wordt ingevoegd:
„4.7. Bemonstering in de kleinhandel
De bemonstering van levensmiddelen in de kleinhandel moet zo mogelijk geschieden overeenkomstig de
bovengenoemde bemonsteringsbepalingen. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen andere effectieve bemonsteringsprocedures in de kleinhandel worden toegepast, mits zij een voldoende representativiteit voor de
bemonsterde partij garanderen.”
c) punt 5 luidt als volgt:
„5. Aanvaarding van een partij of een subpartij
— Aanvaarding als het monster het maximumgehalte niet overschrijdt, met inachtneming van de meetonzekerheid en de correctie voor terugvinding.
— Weigering als het monster het maximumgehalte buiten redelijke twijfel overschrijdt, met inachtneming
van de meetonzekerheid en de correctie voor terugvinding.”
2. Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:
a) punt 2 luidt als volgt:
„2. Behandeling van het monster dat het laboratorium ontvangt
Elk laboratoriummonster wordt fijngemalen en zorgvuldig vermengd zodat een volledig homogeen product
ontstaat.
Indien het maximumgehalte voor de droge stof geldt, wordt het gehalte aan droge stof bepaald op een deel
van het gehomogeniseerde monster, met gebruikmaking van een procedure waarvan is aangetoond dat ze het
gehalte aan droge stof accuraat vaststelt.”
b) punt 4.4 luidt als volgt:
„4.4. Berekening van het terugvindingspercentage en rapportage van de resultaten
Het analyseresultaat wordt al dan niet met een correctie op basis van de terugvinding geregistreerd. De registratiewijze en het terugvindingspercentage moeten worden vermeld. Het voor de terugvinding gecorrigeerde
analyseresultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan de eisen is voldaan (zie bijlage I, punt 5).
Het analyseresultaat wordt gerapporteerd als x ± U, waarbij x het analyseresultaat en U de meetonzekerheid
is.
U is de uitgebreide onzekerheid, met een dekkingsfactor 2, die een betrouwbaarheidsniveau van ongeveer
95 % oplevert.”
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RICHTLIJN 2004/44/EG VAN DE COMMISSIE
van 13 april 2004
tot wijziging van Richtlijn 2002/69/EG tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op dioxinen en de gehaltebepaling van dioxineachtige PCB's in
levensmiddelen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 85/591/EEG van de Raad van 20 december
1985 betreffende de invoering van communautaire bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de controle van voor
menselijke voeding bestemde levensmiddelen (1), en met name
op artikel 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn 2002/69/EG van de Commissie van 30 juli
2002 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op dioxinen en de
gehaltebepaling van dioxineachtige PCB's in levensmiddelen (2) stelt specifieke bepalingen vast betreffende de
bemonsteringsprocedure en de analysemethoden voor de
officiële controle.

Bijlage II bij Richtlijn 2002/69/EG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze richtlijn.
Artikel 2
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk twaalf maanden
na de inwerkingtreding ervan aan deze richtlijn te voldoen. Zij
delen de Commissie die bepalingen onverwijld mede, alsmede
een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen
die bepalingen en deze richtlijn.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.

(2)

De bemonstering van zeer grote vissen moet nauwkeurig
worden omschreven om een geharmoniseerde methode
in de hele Gemeenschap te waarborgen.

(3)

Het is met het oog op een geharmoniseerde handhaving
in de hele Europese Unie van groot belang dat de analyseresultaten op uniforme wijze gerapporteerd en geïnterpreteerd worden.

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Richtlijn 2002/69/EG moet dus dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

Artikel 4

(4)
(5)

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

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 april 2004.

Artikel 1

Voor de Commissie

Bijlage I bij Richtlijn 2002/69/EG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze richtlijn.

Lid van de Commissie

(1) PB L 372 van 31.12.1985, blz. 50. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
2
( ) PB L 209 van 6.8.2002, blz. 5.

David BYRNE
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BIJLAGE I
Bijlage I bij Richtlijn 2002/69/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. In punt 4 „Bemonstering” wordt het volgende punt 4.1 „Specifieke bepalingen voor de bemonstering van partijen die
hele vissen bevatten” na tabel 2 ingevoegd:
„4.1 Specifieke bepalingen voor de bemonstering van partijen die hele vissen bevatten
Tabel 1 preciseert hoeveel basismonsters van de partij moeten worden genomen. Het verzamelmonster (totaal
van alle basismonsters) moet een gewicht van minstens 1 kg hebben (zie punt 3.5).
— Als de te bemonsteren partij kleine vissen (met een gewicht van minder dan 1 kg per vis) bevat, wordt de
hele vis als basismonster genomen om het verzamelmonster te vormen. Als het resulterende verzamelmonster meer dan 3 kg weegt, kunnen de basismonsters bestaan uit het middendeel (met een minimumgewicht
van 100 g per stuk) van de vissen van het verzamelmonster. Het totale deel waarop het maximumgehalte
van toepassing is, wordt gebruikt voor de homogenisering van het monster.
— Als de te bemonsteren partij grotere vissen (met een gewicht van meer dan 1 kg per vis) bevat, bestaat het
basismonster uit het middendeel van de vis. Elk basismonster weegt minstens 100 g. Als de te bemonsteren
partij uit zeer grote vissen (bv. > 6 kg) bestaat en het nemen van een stuk van het middendeel van de vis
tot aanzienlijk economisch verlies leidt, kan het nemen van drie basismonsters van minstens 350 g elk als
toereikend worden beschouwd, onafhankelijk van de omvang van de partij.”.
2. Punt 5 „Overeenstemming van de partij of subpartij met de eisen” wordt vervangen door:
„5. Overeenstemming van de partij of subpartij met de eisen
De partij wordt aanvaard als het analyseresultaat van één analyse het respectieve maximumgehalte zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 466/2001 niet overschrijdt, rekening houdend met de meetonzekerheid.
De partij is niet in overeenstemming met het in Verordening (EG) nr. 466/2001 vastgelegde maximumgehalte, als
het door een duplobepaling bevestigde en als gemiddelde van minstens twee afzonderlijke bepalingen berekende
analyseresultaat het maximumgehalte buiten redelijke twijfel overschrijdt, rekening houdend met de meetonzekerheid.
Met de meetonzekerheid kan op een van de volgende wijzen rekening worden gehouden:
— door de uitgebreide onzekerheid te berekenen met een dekkingsfactor 2, wat een betrouwbaarheidsniveau van
ongeveer 95 % oplevert;
— door de beslissingsgrens (CCα) te bepalen overeenkomstig Beschikking 2002/657/EG van de Commissie van
14 augustus 2002 ter uitvoering van Richtlijn 96/23/EG van de Raad wat de prestaties van analysemethoden
en de interpretatie van resultaten betreft (*) (punt 3.1.2.5. van de bijlage — stoffen waarvoor een toelaatbaar
gehalte is vastgesteld).
Deze interpretatievoorschriften gelden voor het analyseresultaat van het monster voor officiële controledoeleinden. Op de analyse voor verhaal- en arbitragedoeleinden zijn de nationale voorschriften van toepassing.
(*) PB L 221 van 17.8.2002, blz. 8. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2004/25/EG (PB L 6 van
10.1.2004, blz. 38).”.

BIJLAGE II
Bijlage II bij Richtlijn 2002/69/EG wordt als volgt gewijzigd:
De volgende alinea wordt toegevoegd aan het eind van punt 2 „Achtergrond”
„Uitsluitend met het oog op de toepassing van deze richtlijn is de aanvaarde specifieke bepaalbaarheidsgrens van
een afzonderlijke congeneer gelijk aan de concentratie van een analyt in een monsterextract die voor de twee te
meten ionen een instrumentele respons geeft met een signaal-ruisverhouding van 3:1 voor het zwakste signaal
waarbij voldaan wordt aan de basiseisen zoals retentietijd en isotopenverhouding overeenkomstig de bepalingsmethode die wordt beschreven in EPA method 1613 revision B.”.
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RICHTLIJN 2004/45/EG VAN DE COMMISSIE
van 16 april 2004
tot wijziging van Richtlijn 96/77/EG tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 89/107/EEG van de Raad van 21 december
1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten inzake levensmiddelenadditieven die in voor
menselijke voeding bestemde waren mogen worden gebruikt (1),
en met name op artikel 3, lid 3, onder a),
Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor de
menselijke voeding,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Richtlijn 96/77/EG van de Commissie van 2 december
1996 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen
voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van
kleurstoffen en zoetstoffen (2) bevat de zuiverheidseisen
voor de additieven die worden genoemd in Richtlijn 95/
2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20
februari 1995 betreffende levensmiddelenadditieven met
uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (3).
Het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke
voeding heeft in zijn advies van 5 maart 2003 geconcludeerd dat de aanwezigheid van carrageen met laag molecuulgewicht tot een minimum moet worden teruggebracht. Daarom moet het desbetreffende criterium in de
huidige zuiverheidseisen van Richtlijn 96/77/EG voor E
407 carrageen en E 407a verwerkt Eucheuma-wier
worden aangepast.
Er moeten specificaties worden vastgesteld voor de
nieuwe additieven die bij Richtlijn 2003/114/EG zijn
toegelaten, namelijk E 907 gehydrogeneerd poly-1deceen, E 1517 glyceryldiacetaat en E 1519 benzylalcohol.
Er moet rekening worden gehouden met de specificaties
en analysetechnieken voor additieven zoals die in het
kader van de Codex Alimentarius door het Gezamenlijk
Comité van deskundigen voor levensmiddelenadditieven
van de FAO/WHO (JECFA) zijn opgesteld.

(5)

Richtlijn 96/77/EG
worden gewijzigd.

moet

dus

dienovereenkomstig

(6)

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

(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de
Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
(2) PB L 339 van 30.12.1996, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2003/95/EG (PB L 283 van 31.10.2003, blz. 71).
(3) PB L 61 van 18.3.1995, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2003/114/EG (PB L 24 van 29.1.2003, blz. 58).

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Richtlijn 96/77/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.
Artikel 2
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 april 2005
aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie die bepalingen onverwijld mee, alsmede een transponeringstabel ter
weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 3
Producten die vóór 1 april 2005 in de handel zijn gebracht of
zijn geëtiketteerd en die niet aan deze richtlijn voldoen, mogen
worden verkocht zolang de voorraad strekt.
Artikel 4
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 april 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
De bijlage bij Richtlijn 96/77/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. De tekst met betrekking tot E 407 carrageen en E 407a verwerkt Eucheuma-wier wordt vervangen door:
„E 407 CARRAGEEN
Synoniemen

Handelsproducten worden verkocht onder verschillende benamingen zoals:
Gelose van Iers mos,
Eucheuman (van Eucheuma spp.),
Iridophycan (van Iridaea spp.),
Hypnean (van Hypnea spp.),
Furcellaran of Deense agar (van Furcellaria fastigiata),
Carrageen (van Chondrus en Gigartina spp.).

Definitie

Carrageen wordt door extractie met water verkregen uit natuurlijke stammen van
zeewieren van de families Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae en Furcellariaceae van de klasse Rhodophyceae (roodwieren). Er mogen geen andere organische
neerslagmiddelen dan methanol, ethanol en propaan-2-ol worden gebruikt. Carrageen bestaat hoofdzakelijk uit de kalium-, natrium- magnesium- en calciumzouten
van polysacharidesulfaatesters die bij hydrolyse worden omgezet in galactose en
3,6-anhydrogalactose. Carrageen mag niet gehydrolyseerd of anderszins chemisch
afgebroken zijn.

Einecs-nummer
Beschrijving

232-524-2.
Geelachtig tot kleurloos, grof tot fijn, vrijwel reukloos poeder.

Eigenschappen
A. Positieve test op galactose, op anhydrogalactose
en op sulfaat
Zuiverheid
Gehalte aan methanol,
ethanol en propaan-2-ol

Maximaal 0,1 %, afzonderlijk of in combinatie.

Viscositeit van een 1,5 %oplossing bij 75 °C

Minimaal 5 mPa.s.

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 12 % (vier uur bij 105 °C).

Sulfaat

Minimaal 15 % en maximaal 40 % van de droge stof (berekend als SO4).

As

Minimaal 15 % en maximaal 40 % van de droge stof bij 550 °C.

In zuur onoplosbare as

Maximaal 1 % van de droge stof (onoplosbaar in 10 % zoutzuur).

In zuur onoplosbaar materiaal

Maximaal 2 % van de droge stof (onoplosbaar in 1 % (v/v) zwavelzuur).

Carrageen met laag molecuulgewicht (kleiner dan
50 kDa)

Maximaal 5 %.

Arseen

Maximaal 3 mg/kg.

Lood

Maximaal 5 mg/kg.

Kwik

Maximaal 1 mg/kg.

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg.

Totaal kiemgetal

Maximaal 5 000 kolonies per gram.

Gist en schimmels

Maximaal 300 kolonies per gram.

E. coli

Negatief in 5 g.

Salmonella spp.

Negatief in 10 g.
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E 407a VERWERKT EUCHEUMA-WIER
Synoniemen

PES („processed eucheuma seaweed”).

Definitie

Verwerkt Eucheuma-wier wordt verkregen uit natuurlijke stammen van de zeewieren Eucheuma cottonii en Eucheuma spinosum van de klasse Rhodophyceae
(roodwieren) door behandeling met een alkalische (KOH) oplossing om verontreinigingen te verwijderen en vervolgens wassen met zoet water en drogen. Het
product kan verder worden gezuiverd door wassen met methanol, ethanol of
propaan-2-ol en drogen. Het product bestaat voornamelijk uit de kaliumzouten
van polysacharidesulfaatesters die bij hydrolyse worden omgezet in galactose en
3,6-anhydrogalactose. Natrium-, calcium- en magnesiumzouten van de polysacharidesulfaatesters zijn in kleinere hoeveelheden aanwezig. Het product bevat tevens
maximaal 15 % algencellulose. Het carrageen in verwerkt Eucheuma-wier mag niet
gehydrolyseerd of anderszins chemisch afgebroken zijn.

Beschrijving

Geelbruin tot geelachtig, grof tot fijn, vrijwel reukloos poeder.

Eigenschappen
A. Positieve test op galactose, op anhydrogalactose
en op sulfaat.
B. Oplosbaarheid

Vormt een troebele viskeuze suspensie in water Onoplosbaar in ethanol.

Zuiverheid
Gehalte aan methanol,
ethanol en propaan-2-ol

Maximaal 0,1 %, afzonderlijk of in combinatie.

Viscositeit van een 1,5 %oplossing bij 75 °C

Minimaal 5 mPa.s.

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 12 % (vier uur bij 105 °C).

Sulfaat

Minimaal 15 % en maximaal 40 % van de droge stof (berekend als SO4).

As

Minimaal 15 % en maximaal 40 % van de droge stof bij 550 °C.

In zuur onoplosbare as

Maximaal 1 % van de droge stof (onoplosbaar in 10 % zoutzuur).

In zuur onoplosbaar materiaal

Minimaal 8 % en maximaal 15 % van de droge stof (onoplosbaar in 1 % (v/v)
zwavelzuur).

Carrageen met laag molecuulgewicht (kleiner dan
50 kDa)

Maximaal 5 %.

Arseen

Maximaal 3 mg/kg.

Lood

Maximaal 5 mg/kg.

Kwik

Maximaal 1 mg/kg.

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg.

Totaal kiemgetal

Maximaal 5 000 kolonies per gram.

Gist en schimmels

Maximaal 300 kolonies per gram.

E. coli

Negatief in 5 g.

Salmonella spp.

Negatief in 10 g”
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2. Na E 905 microkristallijne was wordt de volgende tekst met betrekking tot E 907 gehydrogeneerd poly-1-deceen
ingevoegd:
„GEHYDROGENEERD POLY-1-DECEEN
Synoniemen

Gehydrogeneerd polydec-1-een.
Gehydrogeneerd poly-alfa-olefine.

Definitie
Brutoformule

C10nH20n+2 waarbij n = 3 - 6.

Molecuulgewicht

560 (gemiddeld).

Gehalte

Minimaal 98,5 % gehydrogeneerd poly-1-deceen, met de volgende oligomeerverdeling:
C30: 13 — 37 %,
C40: 35 — 70 %,
C50: 9 — 25 %,
C60: 1 — 7 %.

Beschrijving

Kleurloze reukloze viskeuze vloeistof.

Eigenschappen
A. Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water. Slecht οplosbaar in ethanol. Oplosbaar in tolueen.

B. Verbranding

Brandt met een heldere vlam en een karakteristieke paraffineachtige geur.

Zuiverheid
Viscositeit

Tussen 5,7 x 10-6 en 6,1 x 10-6 m2s-1 bij 100 °C

Verbindingen met een koolstofgetal kleiner dan 30

Maximaal 1,5 %

Gemakkelijk carboniseerbare stoffen

Na tien minuten schudden in een kokendwaterbad mag een buis zwavelzuur
waaraan 5 g gehydrogeneerd poly-1-deceen is toegevoegd, niet sterker dan heel
licht strogeel gekleurd zijn.

Nikkel

Maximaal 1 mg/kg.

Lood

Maximaal 1 mg/kg”

3. De volgende tekst met betrekking tot E 1517 Glyceryldiacetaat en E 1519 benzylalcohol wordt toegevoegd:
„E 1517 GLYCERYLDIACETAAT
Synoniemen

Diacetine.

Definitie

Glyceryldiacetaat bestaat hoofdzakelijk uit een mengsel van glycerol-1,2-acetaat en
glycerol-1,3-acetaat, met kleinere hoeveelheden mono- en tri-esters.

Chemische naam

Glyceryldiacetaat
1,2,3-propaantrioldiacetaat.

Brutoformule

C7H12O5.

Molecuulgewicht

176,17.

Gehalte

Minimaal 94,0 %.

Beschrijving

Heldere kleurloze hygroscopische, enigszins olieachtige vloeistof met een licht
vettige geur.

Eigenschappen
A. Oplosbaarheid

Oplosbaar in water. Mengbaar met ethanol.

B. Positieve test op glycerol
en op acetaat
C. Dichtheid

d2020: 1,175 — 1,195.

D. Kooktraject

259-261 °C.

Zuiverheid
As

Maximaal 0,02 %.

Zuurgraad

Minimaal 0,4 % (als azijnzuur).

Arseen

Maximaal 3 mg/kg.

Lood

Maximaal 5 mg/kg.
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E 1519 BENZYLALCOHOL
Synoniemen

Fenylcarbinol.
Fenylmethylalcohol.
Benzeenmethanol.
Alfa-hydroxytolueen.

Definitie
Chemische naam

Benzylalcohol.
Fenylmethanol.

Brutoformule

C7H8O.

Molecuulgewicht

108,14.

Gehalte

Minimaal 98,0 %.

Beschrijving

Kleurloze heldere vloeistof met een zwakke aromatische geur.

Eigenschappen
A. Oplosbaarheid

Oplosbaar in water, ethanol en ether.

B. Brekingsindex

[n]D20: 1,538 — 1,541.

C. Dichtheid

d2525: 1,042 — 1,047.

D. Positieve
peroxiden

test

op

Zuiverheid
Destillatietraject

Minimaal 95 % (v/v) destilleert tussen 202 en 208 °C.

Zuurgetal

Maximaal 0,5.

Aldehyden

Maximaal 0,2 % (v/v) (als benzaldehyd).

Lood

Maximaal 5 mg/kg”
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RICHTLIJN 2004/47/EG VAN DE COMMISSIE
van 16 april 2004
tot wijziging van Richtlijn 95/45/EG wat betreft gemengde carotenen (E 160a (i)) en bèta-caroteen
(E 160a (ii))
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 89/107/EEG van de Raad van 21 december
1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten inzake levensmiddelenadditieven die in voor
menselijke voeding bestemde waren mogen worden gebruikt (1),
en met name op artikel 3, lid 3, onder a),
Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor de
menselijke voeding,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn 95/45/EG van de Commissie van 26 juli 1995
houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen
voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden
gebruikt (2) bevat de zuiverheidseisen voor de kleurstoffen die worden genoemd in Richtlijn 94/36/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1994
inzake kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden
gebruikt (3).

(2)

In het licht van de vooruitgang van de techniek is het
noodzakelijk gebleken de in Richtlijn 95/45/EG voor
gemengde carotenen (E 160a (i)) en bèta-caroteen (E
160a (ii)) vastgestelde zuiverheidseisen aan te passen.

(3)

Er moet rekening worden gehouden met de specificaties
en analysetechnieken voor additieven zoals die in het
kader van de Codex Alimentarius door het Gezamenlijk
Comité van deskundigen voor levensmiddelenadditieven
van de FAO/WHO (JECFA) zijn opgesteld.

(4)

Richtlijn 95/45/EG
worden gewijzigd.

(5)

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

moet

dus

dienovereenkomstig

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 2
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 april 2005
aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie die bepalingen onverwijld mee, alsmede een transponeringstabel ter
weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 3
Producten die vóór 1 april 2005 in de handel zijn gebracht of
zijn geëtiketteerd en die niet aan deze richtlijn voldoen, mogen
worden verkocht zolang de voorraad strekt.
Artikel 4
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 april 2004.

Artikel 1

Voor de Commissie

De bijlage bij Richtlijn 95/45/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

David BYRNE

(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de
Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
(2) PB L 226 van 22.9.1995, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2001/50/EG (PB L 190 van 12.7.2001, blz. 14).
(3) PB L 237 van 10.9.1994, blz. 13. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
In de bijlage wordt de tekst met betrekking tot gemengde carotenen (E 160a (i)) en bèta-caroteen (E 160a (ii)) vervangen
door:

„E 160a (i) GEMENGDE CAROTENEN

1. Plantaardige carotenen
Synoniemen

CI Food Orange 5

Definitie

Gemengde carotenen worden verkregen door oplosmiddelextractie van natuurlijke
soorten eetbare gewassen, wortelen, plantaardige oliën, gras, alfalfa (luzerne) en brandnetel.
De kleur is hoofdzakelijk afkomstig van carotenoïden, waarvan β-caroteen het merendeel uitmaakt. α-, g-caroteen en andere pigmenten kunnen aanwezig zijn. Naast de
kleurpigmenten kan de stof van nature in het uitgangsmateriaal aanwezige oliën, vetten
en wassen bevatten.
Bij de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: aceton,
methylethylketon, methanol, ethanol, propaan-2-ol, hexaan (*), dichloormethaan en
koolstofdioxide.

Klasse

Carotenoïde

Colour Index-nummer

75130

Einecs-nummer

230-636-6

Brutoformule

β -caroteen: C40H56

Molecuulgewicht

β-caroteen: 536,88

Gehalte

Het gehalte aan caroteen (uitgedrukt in β-caroteen) bedraagt minimaal 5 %. Voor
producten die door extractie van plantaardige oliën verkregen zijn: minimaal 0,2 % in
voedingsvet.
E11 %cm 2 500 bij ca. 440-457 nm in cyclohexaan.

Eigenschappen
A. Spectrometrie

Maximum in cyclohexaan bij 440-457 nm en 470-486 nm.

Zuiverheid
Oplosmiddelresiduen

Aceton
Methylethylketon
Methanol
Propaan-2-ol
Hexaan
Ethanol
Dichloormethaan

Lood

Maximaal 5 mg/kg.

(*) Maximaal 0,05 volumeprocent benzeen.
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Maximaal 50 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie

Maximaal 10 mg/kg
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2. Caroteen uit algen
Synoniemen

CI Food Orange 5

Definitie

Gemengde carotenen kunnen ook worden verkregen uit natuurlijke stammen van de
alg Dunaliella salina, die in grote zoutmeren in Whyalla in Zuid-Australië wordt
gekweekt. β-caroteen wordt met behulp van een etherische olie geëxtraheerd. Het
preparaat is een suspensie in spijsolie (20-30 %). De verhouding trans/cis-isomeren ligt
tussen 50/50 en 71/29.
De kleur is hoofdzakelijk afkomstig van carotenoïden, waarvan β-caroteen het merendeel uitmaakt. α-Caroteen, luteïne, zeaxanthine en β-cryptoxanhine kunnen aanwezig
zijn. Naast de kleurpigmenten kan de stof van nature in het uitgangsmateriaal aanwezige oliën, vetten en wassen bevatten.

Klasse

Carotenoïde

Colour Index-nummer

75130

Brutoformule

β-caroteen: C40H56

Molecuulgewicht

β-caroteen: 536,88

Gehalte

Het gehalte aan caroteen (uitgedrukt in β-caroteen) bedraagt minimaal 20 %.
E11 %cm 2 500 bij ca. 440-457 nm in cyclohexaan.

Eigenschappen
A. Spectrometrie

Maximum in cyclohexaan bij 440-457 nm en 474-486 nm.

Zuiverheid
Natuurlijke tocoferolen in
spijsolie

Maximaal 0,3 %

Lood

Maximaal 5 mg/kg.

E 160a (ii)

BÈTA-CAROTEEN

1. Bèta-caroteen
Synoniemen

CI Food Orange 5

Definitie

Deze specificaties zijn voornamelijk van toepassing op het all-transisomeer van β-caroteen, samen met kleine hoeveelheden van andere carotenoïden. Verdunde en gestabiliseerde preparaten kunnen een andere verhouding trans/cis-isomeren hebben.

Klasse

Carotenoïde

Colour Index-nummer

40800

Einecs-nummer

230-636-6

Chemische namen

β-caroteen, β,β-caroteen

Brutoformule

C40H56

Molecuulgewicht

536,88

Gehalte

Minimaal 96 % van alle kleurstoffen (uitgedrukt als β-caroteen).
E11 %cm 2 500 bij ca. 440-457 nm in cyclohexaan.

Beschrijving

Roodbruine tot rode kristallen of kristallijn poeder.

Eigenschappen
A. Spectrometrie

Maximum in cyclohexaan bij 453-456 nm.

Zuiverheid
Sulfaatas

Maximaal 0,2 %

Bijkomende kleurstoffen

Andere carotenoïden dan β-caroteen: maximaal 3,0 % van alle kleurstoffen

Lood

Maximaal 2 mg/kg.
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2. Bèta-caroteen van Blakeslea trispora
Synoniemen

CI Food Orange 5

Definitie

Verkregen door een gistingsproces met een mengcultuur van de twee geslachtelijke
voortplantingstypes (+) en (–) van natuurlijke stammen van de schimmel Blakeslea trispora. Het β-caroteen wordt uit de biomassa geëxtraheerd met behulp van ethylacetaat
of isobutylacetaat gevolgd door isopropylalcohol, en vervolgens gekristalliseerd. Het
gekristalliseerde product bestaat hoofdzakelijk uit trans-β-caroteen. Door het natuurlijke proces bestaat ongeveer 3 % van het product uit gemengde carotenoïden, hetgeen
kenmerkend is voor het product.

Klasse

Carotenoïde

Colour Index-nummer

40800

Einecs-nummer

230-636-6

Chemische namen

β-caroteen, β,β-caroteen

Brutoformule

C40H56

Molecuulgewicht

536,88

Gehalte

Minimaal 96 % van alle kleurstoffen (uitgedrukt als β-caroteen).
E11 %cm 2 500 bij ca. 440-457 nm in cyclohexaan.

Beschrijving

Rode, roodbruine of paarsviolette kristallen of kristallijn poeder (de kleur hangt af van
het gebruikte extractiemiddel en de kristallisatiecondities).

Eigenschappen
A. Spectrometrie

Maximum in cyclohexaan bij 453-456 nm.

Zuiverheid
Oplosmiddelresiduen

Ethylacetaat

)

Ethanol

Maximaal 0,8 %, afzonderlijk of in combinatie

Isobutylacetaat: maximaal 1,0 %
Isopropylalcohol: maximaal 0,1 %
Sulfaatas

Maximaal 0,2 %

Bijkomende kleurstoffen

Andere carotenoïden dan β-caroteen: maximaal 3,0 % van alle kleurstoffen

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Mycotoxinen:
Aflatoxine B1

Afwezig

Trichotheceen (T2)

Afwezig

Ochratoxine

Afwezig

Zearalenon

Afwezig

Microbiologie:
Schimmels

Maximaal 100/g

Gisten

Maximaal 100/g

Salmonella

Afwezig in 25 g

Escherichia coli

Afwezig in 5 g”
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(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 7 april 2004
tot wijziging van Beschikking 1999/217/EG wat het repertorium van aromastoffen betreft
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1273)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/357/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

noodzakelijke gegevens toezenden. Voorts bepaalt die
verordening dat na beëindiging van het beoordelingsprogramma de lijst van aromastoffen wordt vastgesteld
waarvan het gebruik met uitsluiting van enige andere
aromastof wordt toegestaan.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 1996 tot vaststelling van een
communautaire procedure voor in of op levensmiddelen
gebruikte of te gebruiken aromastoffen (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (2), en met name op artikel 3, lid 2,

(3)

Ingevolge Verordening (EG) nr. 2232/96 is bij Beschikking 1999/217/EG van de Commissie van 23 februari
1999 tot vaststelling van een repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen, dat is samengesteld in
toepassing van Verordening (EG) nr. 2232/96 van het
Europees Parlement en de Raad (3), laatstelijk gewijzigd
bij Beschikking 2002/113/EG (4), een repertorium van in
of op levensmiddelen gebruikte aromastoffen vastgesteld.

(4)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1565/2000 van de
Commissie van 18 juli 2000 tot vaststelling van de
maatregelen die vereist zijn voor de vaststelling van een
beoordelingsprogramma in toepassing van Verordening
(EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de
Raad (5) moet de persoon die verantwoordelijk is voor
het in de handel brengen van bepaalde in het repertorium opgenomen stoffen een aantal gegevens
verstrekken met het oog op de beoordeling van de
desbetreffende stof.

(5)

Verordening (EG) nr. 622/2002 van de Commissie van
11 april 2002 tot vaststelling van termijnen voor het
indienen van informatie voor de beoordeling van in
levensmiddelen gebruikte chemisch gedefinieerde aromastoffen (6) bepaalt binnen welke termijnen de gegevens

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Verordening (EG) nr. 2232/96 bevat de communautaire
procedure voor het vaststellen van voorschriften betreffende in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken
aromastoffen. Volgens die verordening wordt er een
repertorium van aromastoffen (hierna „het repertorium”
genoemd) samengesteld nadat de lidstaten een lijst
hebben verstrekt van de aromastoffen die mogen worden
gebruikt in of op levensmiddelen die op hun grondgebied in de handel worden gebracht en die lijst door de
Commissie is bestudeerd.

Bovendien voorziet Verordening (EG) nr. 2232/96 in
een programma ter beoordeling van de aromastoffen in
het repertorium (hierna „het beoordelingsprogramma”
genoemd) om na te gaan of die stoffen voldoen aan de
algemene criteria voor het gebruik ervan die in de bijlage
bij die verordening vermeld staan. Overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 2232/96 moeten de personen die
verantwoordelijk zijn voor het in de handel brengen van
de aromastoffen, de Commissie de voor de beoordeling

(1) PB L 299 van 23.11.1996, blz. 1.
(2) PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1.

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

PB L
PB L
PB L
PB L

84 van 27.3.1999, blz. 1.
49 van 20.2.2002, blz. 1.
180 van 19.7.2000, blz. 8.
95 van 12.4.2002, blz. 10.
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voor de beoordeling van aromastoffen krachtens Verordening (EG) nr. 1565/2000 moeten worden ingediend.
Voor een aantal stoffen waarvoor 31 december 2002 als
termijn was vastgesteld, is echter geen informatie ingediend en is de Commissie niet in kennis gesteld van enig
voornemen om alsnog informatie in te dienen. Er kan
dus niet worden nagegaan of die stoffen voldoen aan de
algemene criteria voor het gebruik van aromastoffen van
Verordening (EG) nr. 2232/96 voordat het beoordelingsprogramma is afgerond. Die stoffen moeten dus uit het
repertorium worden geschrapt.

(6)

Bestudering van de aromastoffen in het repertorium
heeft een aantal inconsistenties aan het licht gebracht in
de namen van enkele stoffen (FL-nr. 06.100, en FL-nr.
06.131) en in de vermelde nummers (FL-nr. 02.027, FLnr. 07.033, FL-nr. 07.153 en FL-nr. 09.578). Bovendien
bleek een aantal stoffen onder verschillende namen in
het repertorium te staan (FL-nr. 02.228 en FL-nr.
02.027, FL-nr. 07.221 en FL-nr. 07.033). Die inconsistenties moeten rechtgezet worden.

(7)

De bestudering door de Commissie heeft ook uitgewezen
dat van de verschillende vormen van kinine alleen kininehydrochloride (FL-nr. 14.011), kininemonohydrochloridedihydraat (FL-nr. 14.155) en kininesulfaat (FL-nr.
14.152) als aromastof worden gebruikt. De andere
vormen van kinine (FL-nr. 14.146 en FL-nr. 14.154)
moeten dus uit het repertorium worden geschrapt.

(8)

Het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke
voeding heeft in zijn advies van 26 februari 2002 geconcludeerd
dat
N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-8methylnon-6-eenamide (capsaïcine, FL-nr. 16.014)
genotoxisch is. Capsaïcine is van nature aanwezig in
Capsicum-soorten (bv. Spaanse peper, cayennepeper,
rode paprika). Een hoge consumptie van Spaanse peper
blijkt een risicofactor voor kanker te zijn. Hoewel de
maximale dagelijkse inname in de Europese Unie veel
lager ligt dan de inname waarbij kanker zou kunnen
ontstaan, moet de toevoeging van capsaïcine als zodanig
aan levensmiddelen worden vermeden aangezien die stof
niet voldoet aan de algemene criteria voor het gebruik
van aromastoffen in de bijlage bij Verordening (EG) nr.
2232/96. Die stof moet dan ook uit het repertorium
worden geschrapt.

L 113/29

(11)

De industrie heeft inmiddels gegevens verstrekt over
bepaalde stoffen waarbij in de kolom „Opmerkingen” in
deel A van de bijlage bij Beschikking 1999/217/EG het
cijfer 4 was vermeld en waarvoor krachtens die beschikking nadere informatie moest worden verstrekt. Met
name zijn gegevens verstrekt waaruit blijkt dat het
aromastoffen zijn. De verwijzing naar opmerking 4 in de
bijlage moet voor die stoffen dan ook worden geschrapt.

(12)

Het is passend een correctie in het repertorium aan te
brengen door het geven van een FLAVIS-nummer aan
sommige stoffen die in de handel waren op het ogenblik
dat het repertorium werd opgesteld om ervoor te zorgen
dat zij correct in het beoordelingsprogramma worden
opgenomen.

(13)

De lidstaten hebben kennisgeving gedaan van nieuwe
stoffen die in het beoordelingsprogramma moeten
worden opgenomen en die moeten dus ook in het repertorium worden opgenomen.

(14)

Voor een aantal stoffen waarvan pas onlangs kennisgeving is gedaan, heeft de kennisgevende lidstaat, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2232/96 en Aanbeveling
98/282/EG van de Commissie van 21 april 1998 betreffende de wijze waarop de lidstaten alsmede de landen
die partij zijn de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte de intellectuele eigendom moeten
beschermen bij de ontwikkeling en de productie van de
aromastoffen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2232/
96 van het Europees Parlement en de Raad (1), verzocht
die stoffen zodanig aan te duiden dat het intellectuele
eigendomsrecht van de aromastofproducent wordt
beschermd. Die stoffen moeten dus in deel B van de
bijlage bij Beschikking 1999/217/EG worden opgenomen.

(15)

Beschikking 1999/217/EG moet dus dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(16)

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:
(9)

Voor twee stoffen in het repertorium (CN060 en
CN061) heeft de kennisgevende lidstaat de kennisgeving
ingetrokken. Die stoffen moeten dus uit het repertorium
worden geschrapt.
Artikel 1

(10)

Het is niet passend de vertrouwelijke code van stoffen
aan te houden, waarvan anders met hun volledige naam
kennisgeving is gedaan en die in de handel waren op het
ogenblik dat het repertorium werd opgesteld.

De bijlage bij Beschikking 1999/217/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.
(1) PB L 127 van 29.4.1998, blz. 32.
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Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 7 april 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
De bijlage bij Beschikking 1999/217/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan de lijst in de derde alinea van de inleiding van de bijlage vóór deel A wordt het volgende punt toegevoegd:
„6. Stof die niet in of op levensmiddelen mag worden gebruikt, tenzij wettelijk in de handel gebracht in de betrokken
lidstaat of lidstaten.”
2. Deel A wordt als volgt gewijzigd:
a) de vermeldingen voor de stoffen met de onder i) tot en met vi) aangegeven FL-nummers worden als volgt gewijzigd:
i) voor FL-nr. 02.027 wordt het nummer „141-25-3” in de kolom „CAS” vervangen door „6812-78-8” en het
nummer „205-473-9” in de kolom „Einecs” door „229-887-4”;
ii) voor FL-nr. 06.100 wordt de vermelding „aceetaldehyddipentylacetaal” in de kolom „Naam” vervangen door
„1,1-dipentyloxyethaan”;
iii) voor FL-nr. 06.131 wordt de vermelding „Ethoxy-3-methyl-1-isopentyloxybutane” in de kolom „Naam”
vervangen door „1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)-3-methylbutaan”;
iv) voor FL-nr. 07.033 wordt het nummer „95-41-0” in de kolom „CAS” vervangen door „11050-62-7”;
v) voor FL-nr. 07.153 wordt het nummer „1803-39-0” in de kolom „CAS” vervangen door „20489-53-6”;
vi) voor FL-nr. 09.578 wordt het nummer „19089-92-0” in de kolom „CAS” vervangen door „1617-25-0”;
vii) voor FL-nr. 12.201 wordt het nummer „57074-34-7” in de kolom „CAS” vervangen door „94293-57-9”;
b) de rijen in de tabel voor de stoffen met de volgende FL-nummers worden geschrapt:
„02.046

02.143

02.158

02.161

02.169

02.179

02.220

02.225

02.228

02.241

05.086

05.138

05.145

05.151

05.161

05.162

05.163

05.165

05.168

05.181

05.206

06.056

06.093

06.110

06.112

07.006

07.037

07.073

07.155

07.166

07.186

07.197

07.209

07.218

07.221

07.222

07.227

08.077

08.084

08.091

08.105

08.106

08.118

08.122

08.124

08.125

09.172

09.175

09.190

09.224

09.226

09.320

09.322

09.336

09.338

09.343

09.344

09.359

09.361

09.366

09.373

09.376

09.378

09.393

09.497

09.577

09.591

09.597

09.610

09.622

09.627

09.628

09.630

09.653

09.828

09.849

09.856

09.863

09.868

09.883

09.889

09.890

12.011

12.090

12.091

12.105

12.119

12.131

12.133

12.140

12.144

12.160

12.184

12.185

12.190

12.204

12.213

12.215

12.219

12.220

12.225

12.229

14.146

14.154

16.014

16.077

17.004

17.011

17.016

17.030”

c) voor de stoffen met de volgende FL-nummers wordt het cijfer „4” in de kolom „Opmerkingen” geschrapt:
„02.004

02.121

16.009

16.017”

02.216

02.217

09.016

09.034

09.367

09.712

Chemische groep

CAS

Naam

FEMA

Einecs

„02.243

04

56805-23-3

(E)-3-(Z)-6-nonadieen-1-ol

04.095

25

527-60-6

04.096

18

05.207

Synoniemen

Opmerkingen

3884

278-518-3

6

2,4,6-trimethylfenol

208-419-2

6

579-60-2

2-methoxy-6-(2-propenyl)fenol

209-444-1

6

04

105683-99-6

6-decenal, cis-

6

05.208

04

169054-69-7

Z-8-tetradecenal

6

05.209

04

147159-48-6

6-decenal, trans-

6

06.132

23

63253-24-7

vanilline-butaan-2,3-diolacetaal
van stereo-isomeren)

05.217

04

21662-08-8

5-decenal

05.218

04

56554-87-1

16-octadecenal

07.239

05

2278-53-7

[R-(E)]-5-isopropyl-8-methylnona-6,8dieen-2-on

07.240

05

13019-20-0

2-methylheptaan-3-on

07.241

05

1635-02-5

3,4-dimethylhex-3-een-2-on

07.242

21

5355-63-5

3-hydroxy-4-fenylbutaan-2-on

07.243

21

99-93-4

4-hydroxyacetofenon

07.244

05

20859-10-3

Trans-6-methyl-3-hepteen-2-on

07.245

08

71048-82-3

Trans-delta-damascon

275-156-8

07.246

08

25304-14-7

dimethylcyclohexylmethylketon

246-799-1

07.247

05

30086-02-3

octadieen-2-on, (E,E)-3,5-

NL

FL-nr.
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d) de volgende rijen worden in de tabel ingevoegd:

4023

4000

vanilline-erythro- en threo-butaan-2,3diolacetaal

6

218-907-7

6

235-877-0

6

216-656-8

6
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6
202-802-8

6

4001
(1α(E),2β)-1-2,6,6-trimethyl-cyclohex3-een-1-yl)but-2-een-1-on

6

6
6
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4008

6

Chemische groep

CAS

Naam

07.248

10

585-25-1

octaan-2,3-dion

07.249

05

927-49-1

undecaan-6-on

07.253

05

30086-02-3

3,5-octadieen-2-on

09.917

04

1576-85-8

09.918

04

09.919

FEMA

Einecs

Synoniemen

Opmerkingen

6

4022

213-150-9

6

4-pentenylacetaat

4011

216-413-6

6

67452-27-1

cis-4-decenylacetaat

3967

09

139564-43-5

ethyl-3-acetoxy-2-methylbutyraat

09.920

08

156324-82-2

2-isopropyl-5-methylcyclohexyl-oxycarbonyloxy-2-hydroxypropaan

3992

09.921

04

54653-25-7

ethyl-5-hexenoaat

3976

09.922

04

39924-27-1

ethyl-cis-4-heptenoaat

3975

09.923

05

39026-94-3

hept-2-ylbutyraat

3981

09.924

05

5921-83-5

(±)-3-heptylacetaat

3980

203-932-8

6

09.925

05

60826-15-5

nonaan-3-ylacetaat

4007

262-444-3

6

09.926

05

84434-65-1

octaan-3-ylformiaat

4009

282-866-1

6

09.927

04

141-15-1

Rodinylbutyraat

2982

205-462-9

6

09.928

04

3681-82-1

trans-3-hexenylacetaat

222-962-2

6

10.069

09

67663-01-8

3-methyl-gamma-decalacton

10.070

09

1073-11-6

4-methyl-5-hexeen-1,4-olide

12.238

20

227456-27-1

3-mercapto-2-methylpentaan-1-ol

3996

6

12.239

20

227456-28-2

3-mercapto-2-methylpentanal

3994

6

12.240

20

6540-86-9

2,4,6-trithiaheptaan

NL

209-552-9
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6
417-420-9

6

254-702-9

6
6
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6
214-024-6

6
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CAS

Naam

FEMA

12.241

20

258823-39-1

2-mercapto-2-methylpentaan-1-ol

12.242

20

29414-47-9

methylthiomethylmercaptaan

12.243

20

6725-64-0

dimercaptomethaan

12.244

20

14109-72-9

1-methylthio-2-propanon

12.245

20

7529-06-8

1,3-dimercapto-2-thiapropaan

6

12.246

20

1-(methylthio)hexaan-3-on

6

12.247

20

61837-77-2

1-(methylthio)octaan-3-on

6

12.248

20

5862-47-5

2-(methylthio)ethylacetaat

6

12.249

20

227456-27-1

3-mercapto-2-methylpentanol
van stereo-isomeren)

12.250

20

51755-72-7

3-mercaptohexanal

12.251

20

136954-22-8

3-mercaptohexylhexanoaat

12.252

20

31539-84-1

4-mercapto-4-methyl-2-pentanol

6

12.253

20

72437-68-4

amylmethyldisulfide

6

12.254

20

63986-03-8

butylethyldisulfide

6

12.255

20

156472-94-5

ethyl-3-mercaptobutyraat

12.256

20

31499-70-4

ethylpropyltrisulfide

12.257

20

104228-51-5

ethyl-4-(acetylthio)butyraat

12.259

20

29725-66-4

p-menthaan-3-on, 1-mercapto-

6

13.191

14

376595-42-5

O-ethyl-S-(2-furylmethyl)thiocarbonaat

6

13.192

14

109537-55-5

furfuryl-2-methyl-3-furyldisulfide

6

3995

Einecs

Synoniemen

Opmerkingen

6

6
3882

3996

6

6

6
3853

3977

6
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FL-nr.

6
6

3974

6
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Chemische groep

CAS

Naam

FEMA

Einecs

Synoniemen

Opmerkingen

13.193

14

26486-21-5

2,5-dimethyltetrahydro-3-furanthiol

3971

6

13.194

14

252736-39-3

2,5-dimethyltetrahydro-3-furylthioacetaat

3972

6

13.195

30

26131-91-9

2-isobutyl-4,5-dimethyloxazool

13.196

14

180031-78-1

4-(furfurylthio)pentaan-2-on

3840

6

13.197

14

252736-36-0

furylpropyldisulfide

3979

6

14.162

28

98-79-3

L-2-pyrrolidon-5-carbonzuur

14.163

28

1192-58-1

1-methylpyrrool-2-carbaldehyd

214-755-0

6

14.164

28

622-39-9

2-propylpyridine

210-732-4

6

14.165

28

2168-14-8

N-ethyl-2-formylpyrrool

6

15.123

20

53897-58-5

2,4,6-triethyl-1,3,5-trithiaan

6

16.082

30

21018-84-8

amarogentine

6”
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3. De tabel van deel B wordt vervangen door:
„Aromastoffen waarvan kennisgeving is gedaan overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr.
2232/96 en waarvoor bescherming van de intellectuele eigendom van de producent is aangevraagd
Code

Datum van ontvangst van de kennisgeving door de Commissie

Opmerkingen

CN003

17.10.1998

CN004

17.10.1998

CN009

17.10.1998

CN010

17.10.1998

CN012

17.10.1998

CN013

17.10.1998

CN014

17.10.1998

CN016

17.10.1998

CN019

17.10.1998

CN022

17.10.1998

CN023

17.10.1998

CN030

17.10.1998

CN033

17.10.1998

CN035

17.10.1998

CN036

17.10.1998

CN037

17.10.1998

CN042

17.10.1998

CN045

17.10.1998

CN048

17.10.1998

CN049

17.10.1998

CN050

17.10.1998

CN052

17.10.1998

CN053

17.10.1998

CN054

17.10.1998

CN057

17.10.1998

CN058

30.10.1998

CN059

18.9.1998

CN064

3.2.1999

CN065

26.1.2001

CN074

18.4.2003

6

CN075

18.4.2003

6

CN076

18.4.2003

6”
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AANBEVELING VAN DE COMMISSIE
van 7 april 2004
inzake het gebruik van een gemeenschappelijk Europees formaat voor vergunningsdocumenten
afgegeven in overeenstemming met Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van
vergunningen aan spoorwegondernemingen
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1279)
(2004/358/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De op grond van de Richtlijnen 95/18/EG en 2001/13/
EG afgegeven spoorwegvergunningen zijn krachtens
Besluit nr. 118/2001 van het Gemengd Comité van de
EER van 28 september 2001 tot wijziging van bijlage
XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst (5) ook geldig in
de Europese Economische Ruimte. In de Europese
Economische Ruimte afgegeven vergunningen zijn, bij
hetzelfde besluit, eveneens geldig in de Gemeenschap.

(5)

Alle nodige informatie ter staving van het feit dat een
bepaalde spoorwegonderneming voor een bepaald type
railvervoersdiensten over de juiste vergunning beschikt,
kan in een standaarddocument van één pagina worden
ondergebracht. Met een standaardformulier voor vergunningsdocumenten zou het gemakkelijker worden alle
relevante vergunningsinformatie op de website van de
Commissie te publiceren. Dit standaardformulier zou
dan in de toekomst kunnen worden aangepast aan de
hand van de met het gebruik ervan opgedane ervaringen
en van wijzigingen in de behoefte aan vergunningsinformatie.

(6)

De vereisten van artikel 9 van Richtlijn 95/18/EG inzake
verzekering of gelijkwaardige regelingen ter dekking van
aansprakelijkheid kunnen evenwel, afhankelijk van de
nationale wetgeving, van lidstaat tot lidstaat uiteenlopen
en daarom zou een bijlage bij het vergunningsdocument
het bewijs moeten bevatten dat een spoorwegonderneming aan deze nationale vereisten voldoet. Indien vereist
op grond van de wettelijke voorschriften inzake de
financiële dekking van aansprakelijkheid, zou een afzonderlijke bijlage moeten worden bijgevoegd voor elk van
de lidstaten waar de vergunninghoudende spoorwegonderneming toegangsrechten uitoefent.

(7)

Naast de vereisten van Richtlijn 95/18/EG kan een
lidstaat spoorwegondernemingen nationale bepalingen
van wet- en regelgeving opleggen, zoals beschreven in
artikel 12 van Richtlijn 95/18/EG. Naar deze bepalingen
mag in het vergunningsdocument worden verwezen,
maar mededeling hiervan aan de Commissie in connectie
met het standaardvergunningsdocument is niet vereist.
Wel moet in dat document worden vermeld dat deze
bestaan en desgevraagd voor de Commissie beschikbaar
zijn.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 211, tweede alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

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

Artikel 4 van Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19
juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen
aan spoorwegondernemingen (1), gewijzigd bij Richtlijn
2001/13/EG van het Europees Parlement en de Raad (2),
bepaalt dat een vergunning overal op het grondgebied
van de Gemeenschap geldig is en krachtens artikel 11,
lid 8, moeten de lidstaten de Commissie in kennis stellen
van de afgifte, schorsing, intrekking of wijziging van een
vergunning en moet de Commissie de andere lidstaten
hiervan onverwijld op de hoogte brengen. Een gemeenschappelijk formaat voor het vergunningsdocument en
voor mededelingen inzake vergunningen zou daarom
het werk van de lidstaten en de Commissie vergemakkelijken en zou het voor alle belanghebbende partijen, en
met name voor de vergunningverlenende autoriteiten en
de infrastructuurbeheerders, gemakkelijker maken
toegang tot informatie over vergunningen te verkrijgen.
Bij Richtlijn 2001/13/EG wordt de op de lidstaten
rustende verplichting om spoorwegvergunningen te
verlenen, uitgebreid van spoorwegondernemingen die
diensten verlenen in de zin van artikel 10 van Richtlijn
91/440/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende
de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap (3), gewijzigd bij Richtlijn 2001/12/EG van het
Europees Parlement en de Raad (4), tot alle relevante
spoorwegondernemingen. Spoorwegvergunningen zullen
bijgevolg meer erkenning en ingang vinden in de
Gemeenschap.
Richtlijn 2001/12/EG geeft vergunninghoudende spoorwegondernemingen vanaf 15 maart 2003 toegang tot
het trans-Europese netwerk voor goederenvervoer per
spoor voor het verrichten van internationaal vrachtvervoer en vanaf 15 maart 2008 tot het gehele spoorwegnet. De lidstaten zullen in toenemende mate informatie over vergunningen uitwisselen en controleren of
spoorwegondernemingen die deze toegangsrechten
uitoefenen, over een geldige vergunning beschikken,
zodat er behoefte bestaat aan een standaardisering van
het vergunningsdocument en de desbetreffende informatie en deze vergunningen gemakkelijker verkrijgbaar
moeten worden.
PB L
PB L
PB L
PB L

143 van 27.6.1995, blz. 70.
75 van 15.3.2001, blz. 26.
237 van 24.8.1991, blz. 25.
75 van 15.3.2001, blz. 1.

(5) PB L 322 van 6.12.2001, blz. 32.
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De bepalingen van deze aanbeveling zijn voorgelegd aan
het Comité voor de ontwikkeling van de Europese
spoorwegen, dat in het leven is geroepen bij artikel 11
bis van Richtlijn 91/440/EEG en artikel 35 van Richtlijn
2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van
26 februari 2001 inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het
gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake
veiligheidscertificering (1), gewijzigd bij Beschikking
2002/844/EG van de Commissie (2). Dit comité heeft een
gunstig advies over de aanbeveling uitgebracht.

(9)

Waar de lidstaten, bij de toepassing van voorschriften
van Richtlijn 95/18/EG, regels voor de vorm van spoorwegvergunningen vaststellen, zou dit moeten geschieden
op basis van het standaardformulier.

(10)

Wanneer de vergunningverlenende autoriteit van de
lidstaat inlichtingen over de afgifte, schorsing, intrekking
en wijziging van railvervoersvergunningen aan de spoorwegonderneming in kwestie en de Commissie verstrekt,
maakt zij gebruik van het voor het vergunningsdocument vastgestelde standaardformulier,

BEVEELT AAN:

1. Voor overeenkomstig Richtlijn 95/18/EG afgegeven vergunningsdocumenten moet het in bijlage I bij deze aanbeveling
omschreven standaardformulier worden gebruikt.

(1) PB L 75 van 15.3.2001, blz. 29.
(2) PB L 289 van 26.10.2002, blz. 30.

20.4.2004

Bij wijziging, schorsing, intrekking of vervanging van een
bepaalde vergunning door een tijdelijke vergunning zou een
in het standaardformulier opgesteld document moeten
worden afgegeven.

2. Het bewijs dat een vergunninghoudende spoorwegonderneming voldoet aan de nationale vereisten inzake verzekering
of dat in een gelijkwaardige regeling ter dekking van haar
aansprakelijkheid is voorzien, moet in een bijlage bij het
vergunningsdocument worden opgenomen, met gebruikmaking van het in bijlage II bij deze aanbeveling omschreven
standaardformulier.

3. Deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 7 april 2004.
Voor de Commissie
Loyola DE PALACIO

Vice-voorzitter

20.4.2004
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BIJLAGE I
Standaardformulier voor spoorwegvergunningen
Hieronder volgen het standaardformulier voor het spoorwegvergunningsdocument en de voor de gebruiker van het
formulier noodzakelijke uitleg en aanwijzingen.
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BIJLAGE II
Standaardformulier voor de verzekeringsbijlage bij de spoorwegvergunning
Hieronder volgt het standaardformulier voor de verzekeringsbijlage bij het spoorwegvergunningsdocument en de voor
de gebruiker van het formulier noodzakelijke uitleg en aanwijzingen.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 13 april 2004
houdende wijziging van Beschikking 97/296/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen
waaruit invoer van visserijproducten voor menselijke consumptie is toegestaan, met betrekking
tot Roemenië en Zimbabwe
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1304)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/359/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Beschikking 97/296/EG dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(4)

Deze beschikking moet van toepassing zijn vanaf
dezelfde datum als de Beschikkingen 2004/361/EG en
2004/360/EG wat de invoer van visserijproducten uit
Roemenië en Zimbabwe betreft.

(5)

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

Gelet op Beschikking 95/408/EG van de Raad van 22 juni
1995 tot vaststelling van voorschriften voor het opstellen, voor
een overgangsperiode, van voorlopige lijsten van inrichtingen
in derde landen waaruit de lidstaten bepaalde producten van
dierlijke oorsprong, visserijproducten en levende tweekleppige
weekdieren mogen invoeren (1), en met name op artikel 2, lid
2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Beschikking 97/296/EG van de Commissie van 22
april 1997 tot vaststelling van de lijst van derde landen
waaruit invoer van visserijproducten voor menselijke
consumptie is toegestaan (2) zijn lijsten vastgesteld van
de landen en gebieden waaruit invoer van visserijproducten voor menselijke consumptie is toegestaan. In deel
I van de bijlage bij deze beschikking zijn de landen en
gebieden opgesomd waarvoor reeds een specifieke
beschikking op grond van Richtlijn 91/493/EEG van de
Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel
brengen van visserijproducten (3) is gegeven, en in deel II
van die bijlage worden de landen en gebieden opgesomd
die aan de voorwaarden van artikel 2, lid 2, van Beschikking 95/408/EG voldoen.
De Beschikkingen 2004/361/EG (4) en 2004/360/EG (5)
van de Commissie voorzien in bijzondere invoervoorwaarden voor visserijproducten van oorsprong uit
Roemenië en Zimbabwe. Deze landen moeten daarom
worden opgenomen in de lijst in deel I van de bijlage bij
Beschikking 97/296/EG. Voor de duidelijkheid moeten
de desbetreffende lijsten in hun geheel worden
vervangen.

(1) PB L 243 van 11.10.1995, blz. 17. Beschikking laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz.
1).
2
( ) PB L 122 van 14.5.1997, blz. 21. Beschikking laatstelijk gewijzigd
bij Beschikking 2004/36/EG (PB L 8 van 14.1.2004, blz. 8).
(3) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003.
(4) Zie bladzijde 54 van dit Publicatieblad.
(5) Zie bladzijde 48 van dit Publicatieblad.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De bijlage bij Beschikking 97/296/EG wordt vervangen door de
bijlage bij deze beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 4 juni
2004.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 april 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
„BIJLAGE
LIJST VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN WAARUIT VISSERIJPRODUCTEN, IN WELKE VORM OOK, MOGEN
WORDEN INGEVOERD VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE
I. Landen en gebieden waarvoor reeds een specifieke beschikking is gegeven op grond van Richtlijn 91/493/
EG
AE

— VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

KR

— ZUID-KOREA

AL

— ALBANIË

KZ

— KAZAKHSTAN

AN

— NEDERLANDSE ANTILLEN

LK

— SRI LANKA

AR

— ARGENTINIË

LT

— LITOUWEN

AU

— AUSTRALIË

LV

— LETLAND

BD

— BANGLADESH

MA

— MAROKKO

BG

— BULGARIJE

MG

— MADAGASKAR

BR

— BRAZILIË

MR

— MAURITANIË

BZ

— BELIZE

MU

— MAURITIUS

CA

— CANADA

MV

— MALDIVEN

CH

— ZWITSERLAND

MX

— MEXICO

CI

— IVOORKUST

MY

— MALEISIË

CL

— CHILI

MZ

— MOZAMBIQUE

CN

— CHINA

NA

— NAMIBIË

CO

— COLOMBIA

NC

— NIEUW-CALEDONIË

CR

— COSTA RICA

NG

— NIGERIA

CS

— SERVIË en MONTENEGRO (1)

CU

— CUBA

NI

— NICARAGUA

CV

— KAAPVERDIË

NZ

— NIEUW-ZEELAND

CZ

— TSJECHIË

OM

— OMAN

EC

— ECUADOR

PA

— PANAMA

EE

— ESTLAND

PE

— PERU

EG

— EGYPTE

PF

— FRANS-POLYNESIË

FK

— FALKLANDEILANDEN

PG

— PAPOEA-NIEUW-GUINEA

GA

— GABON

PH

— FILIPIJNEN

GH

— GHANA

PM

— SAINT PIERRE ET MIQUELON

GL

— GROENLAND

PK

— PAKISTAN

GM

— GAMBIA

PL

— POLEN
— ROEMENIË

GN

— GUINEE CONAKRY

RO

GT

— GUATEMALA

RU

— RUSLAND

GY

— GUYANA

SC

— SEYCHELLEN

HN

— HONDURAS

SG

— SINGAPORE

HR

— KROATIË

SI

— SLOVENIË

ID

— INDONESIË

SK

— SLOWAKIJE

IN

— INDIA

SN

— SENEGAL

IR

— IRAN

SR

— SURINAME

JM

— JAMAICA

TH

— THAILAND

JP

— JAPAN

TN

— TUNESIË

KE

— KENIA

TR

— TURKIJE

(1) Exclusief Kosovo, als omschreven in Resolutie nr. 1244 van 10 juni 1999 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
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TW

— TAIWAN

VN

— VIETNAM

TZ

— TANZANIA

YE

— YEMEN

UG

— OEGANDA

YT

— MAYOTTE

UY

— URUGUAY

ZA

— ZUID-AFRIKA

VE

— VENEZUELA

ZW

— ZIMBABWE

II. Landen en gebieden die voldoen aan de in artikel 2, lid 2, van Beschikking 95/408/EG vastgestelde voorwaarden
AM — ARMENIË (1)

FJ

AO — ANGOLA

GD — GRENADA

AG — ANTIGUA & BARBUDA (2)

HK — HONGKONG

AZ — AZERBEIDZJAN ( )

HU — HONGARIJE (5)

BJ

— BENIN

IL

BS

— BAHAMA'S

MM — MYANMAR

3

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

— FIJI

— ISRAËL

BY — BELARUS

MT — MALTA

CG — REPUBLIEK CONGO (4)

SB

CM — KAMEROEN

SH — SINT-HELENA

CY — CYPRUS

SV

DZ — ALGERIJE

TG — TOGO

ER — ERITREA

US — VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Uitsluitend invoer
Uitsluitend invoer
Uitsluitend invoer
Uitsluitend invoer
Uitsluitend invoer

van
van
van
van
van

— SALOMONSEILANDEN
— EL SALVADOR

levende rivierkreeft (Astacus leptodactylus) bestemd voor directe menselijke consumptie.
verse vis.
kaviaar.
visserijproducten die op zee zijn gevangen, diepgevroren en van een eindverpakking voorzien.
levende dieren die bestemd zijn voor directe menselijke consumptie.”
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 13 april 2004
tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Zimbabwe
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1328)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/360/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(7)

Deze beschikking moet worden toegepast 45 dagen na
de bekendmaking daarvan, zodat in de nodige overgangsperiode wordt voorzien.

(8)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991
tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van visserijproducten (1), en met
name op artikel 11, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij een namens de Commissie uitgevoerd inspectiebezoek aan Zimbabwe is nagegaan onder welke omstandigheden visserijproducten worden geproduceerd, opgeslagen en naar de Gemeenschap verzonden.

(2)

De wetgeving van Zimbabwe inzake gezondheidsinspecties en de controle van visserijproducten kan als gelijkwaardig worden beschouwd aan de bij Richtlijn 91/493/
EEG vastgestelde voorschriften.

(3)

Met name kan het Department of Livestock and Veterinary Services (DLVS) de toepassing van de geldende
regels doeltreffend controleren.

(4)

(5)

(6)

Het DLVS heeft officiële garanties gegeven ten aanzien
van de inachtneming van de in hoofdstuk V van de
bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde eisen inzake
de gezondheidscontroles en de controle op visserijproducten, en ten aanzien van de naleving van hygiënevoorschriften die gelijkwaardig zijn aan de bij die richtlijn
vastgestelde voorschriften.
Het is dienstig overeenkomstig Richtlijn 91/493/EEG
uitvoeringsbepalingen vast te stellen met betrekking tot
visserijproducten die uit Zimbabwe in de Gemeenschap
worden ingevoerd.
Voorts moet een lijst worden opgesteld van de erkende
inrichtingen, fabrieksvaartuigen en koelhuizen, alsmede
een lijst van de vriesschepen die zijn uitgerust overeenkomstig Richtlijn 92/48/EEG van de Raad van 16 juni
1992 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 3, lid 1,
onder a) i), van Richtlijn 91/493/EEG, van de minimale
hygiënische voorschriften die van toepassing zijn op
visserijproducten die zijn verkregen aan boord van
bepaalde vissersvaartuigen (2). Deze lijsten moeten
worden opgesteld op basis van een mededeling van het
DLVS aan de Commissie.

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).
(2) PB L 187 van 7.7.1992, blz. 41.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Het Department of Livestock and Veterinary Services (DLVS) is
de bevoegde instantie die in Zimbabwe is aangewezen om de
inachtneming van Richtlijn 91/493/EEG met betrekking tot
visserijproducten te controleren en te certificeren.

Artikel 2
Visserijproducten die uit Zimbabwe in de Gemeenschap
worden ingevoerd, moeten voldoen aan de voorschriften van
de artikelen 3, 4 en 5.

Artikel 3
1. Elke zending gaat vergezeld van het genummerde,
volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende origineel van
een enkelbladig gezondheidscertificaat naar het model in bijlage
I.
2. Dit gezondheidscertificaat wordt opgesteld in ten minste
één van de officiële talen van de lidstaat waar de controles
worden verricht.
3. Op het gezondheidscertificaat worden de naam, de functie
en de handtekening van de vertegenwoordiger van het DLVS
en het officiële stempel van het DLVS aangebracht in een
andere kleur dan die van de vermeldingen.

Artikel 4
De visserijproducten zijn afkomstig van in de lijst in bijlage II
opgenomen erkende inrichtingen, erkende fabrieksvaartuigen,
erkende koelhuizen of geregistreerde vriesschepen.

20.4.2004

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

Artikel 5
Tenzij het ingevroren visserijproducten in bulk voor de conservenindustrie betreft, worden op iedere verpakking onuitwisbaar
het woord „ZIMBABWE” en het erkenningsnummer van de
inrichting, het fabrieksvaartuig of het koelhuis, dan wel het
registratienummer van het vriesschip van herkomst aangebracht.

L 113/49
Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 april 2004.

Artikel 6

Voor de Commissie

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 4 juni
2004.

Lid van de Commissie

David BYRNE
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BIJLAGE I

L 113/51
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BIJLAGE II
LIJST VAN INRICHTINGEN EN VAARTUIGEN
Erkenningsnummer

18/FO2PP

Naam

Lake Harvest Aquaculture Pvt Ltd

Betrokken categorie
PP: Verwerkingsfabriek.

Stad
Regio

PO Box 322 — Kariba

Uiterste datum
van de erkenning

Categorie

PP
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 13 april 2004
tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Roemenië
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1330)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/361/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(7)

Deze beschikking moet worden toegepast 45 dagen na
de bekendmaking daarvan, zodat in de nodige overgangsperiode wordt voorzien.

(8)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991
tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van visserijproducten (1), en met
name op artikel 11, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij een namens de Commissie uitgevoerd inspectiebezoek aan Roemenië is nagegaan onder welke omstandigheden visserijproducten worden geproduceerd, opgeslagen en naar de Gemeenschap verzonden.

(2)

De wetgeving van Roemenië inzake gezondheidsinspecties en de controle van visserijproducten kan als gelijkwaardig worden beschouwd aan de bij Richtlijn 91/493/
EEG vastgestelde voorschriften.

(3)

Met name kan het National Sanitary Veterinary Agency
(NSVA) de toepassing van de geldende (wetgevings-)
regels doeltreffend controleren.

(4)

(5)

(6)

Het NSVA heeft officiële garanties gegeven ten aanzien
van de inachtneming van de in hoofdstuk V van de
bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde eisen inzake
de gezondheidscontroles en de controle op visserijproducten, en ten aanzien van de naleving van hygiënevoorschriften die gelijkwaardig zijn aan de bij die richtlijn
vastgestelde voorschriften.
Het is dienstig overeenkomstig Richtlijn 91/493/EEG
uitvoeringsbepalingen vast te stellen met betrekking tot
visserijproducten die uit Roemenië in de Gemeenschap
worden ingevoerd.
Voorts moet een lijst worden opgesteld van de erkende
inrichtingen, fabrieksvaartuigen en koelhuizen, alsmede
een lijst van de vriesschepen die zijn uitgerust overeenkomstig Richtlijn 92/48/EEG van de Raad van 16 juni
1992 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 3, lid 1,
onder a) i), van Richtlijn 91/493/EEG, van de minimale
hygiënische voorschriften die van toepassing zijn op
visserijproducten die zijn verkregen aan boord van
bepaalde vissersvaartuigen (2). Deze lijsten moeten
worden opgesteld op basis van een mededeling van het
NSVA aan de Commissie.

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).
(2) PB L 187 van 7.7.1992, blz. 41.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Het National Sanitary Veterinary Agency (NSVA) is de
bevoegde instantie die in Roemenië is aangewezen om de
inachtneming van Richtlijn 91/493/EEG met betrekking tot
visserijproducten te controleren en te certificeren.

Artikel 2
Visserijproducten die uit Roemenië in de Gemeenschap worden
ingevoerd, moeten voldoen aan de voorschriften van de artikelen 3, 4 en 5.

Artikel 3
1. Elke zending gaat vergezeld van het genummerde,
volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende origineel van
een enkelbladig gezondheidscertificaat naar het model in bijlage
I.
2. Dit gezondheidscertificaat wordt opgesteld in ten minste
één van de officiële talen van de lidstaat waar de controles
worden verricht.
3. Op het gezondheidscertificaat worden de naam, de functie
en de handtekening van de vertegenwoordiger van het NSVA
en het officiële stempel van het NSVA aangebracht in een
andere kleur dan die van de vermeldingen.

Artikel 4
De visserijproducten zijn afkomstig van in de lijst in bijlage II
opgenomen erkende inrichtingen, erkende fabrieksvaartuigen,
erkende koelhuizen of geregistreerde vriesschepen.
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Artikel 5
Tenzij het ingevroren visserijproducten in bulk voor de conservenindustrie betreft, worden op iedere verpakking onuitwisbaar
het woord „ROMANIA” en het erkenningsnummer van de
inrichting, het fabrieksvaartuig of het koelhuis, dan wel het
registratienummer van het vriesschip van herkomst aangebracht.

L 113/55
Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 april 2004.

Artikel 6

Voor de Commissie

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 4 juni
2004.

Lid van de Commissie

David BYRNE
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BIJLAGE II
LIJST VAN INRICHTINGEN EN VAARTUIGEN
Erkenningsnummer

Stad
Regio

Naam

Uiterste datum
van de erkenning

Categorie

F-303

Condemar SA

Constanta

PP

F-320

Europesca SRL

Timis

PP

F-322

Black Sea Stugeron SRL

Tulcea

PP

F-324

Kaviar House SRL

Bucuresti

PP

F-330

MF Import Export SRL

Bucuresti

PP

F-331

Blapis Prod SA

Brasov

PP

F-332

Conectii International SA

Galati

PP

Betrokken categorie
PP: Verwerkingsfabriek.
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BESLUIT Nr. 1/2004 VAN DE GEMENGDE COMMISSIE EU-MEXICO
van 22 maart 2004
betreffende bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EU-Mexico van 23 maart
2000, die betrekking heeft op de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en de
methoden van administratieve samenwerking
(2004/362/EG)
DE GEMENGDE COMMISSIE,

Gelet op Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EU-Mexico van 23 maart 2000 (hierna „Besluit nr.
2/2000” genoemd), met name op de aantekeningen 2 en 3 van aanhangsel II (a) van bijlage III en de
daarmee verband houdende gemeenschappelijke verklaring V,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In bijlage III bij Besluit nr. 2/2000, die betrekking heeft op de definitie van het begrip „producten
van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking, worden de oorsprongsregels
vastgesteld voor de producten van oorsprong uit het grondgebied van de partijen bij de overeenkomst.

(2)

Overeenkomstig gemeenschappelijke verklaring V onderzoekt de Gemengde Commissie of het noodzakelijk is de toepassing van de in de aantekeningen 2 en 3 van aanhangsel II (a) van bijlage III vastgelegde oorsprongsregels na 30 juni 2003 te verlengen indien de economische omstandigheden die
aanleiding hebben gegeven tot het vaststellen van de in deze aantekeningen neergelegde regels,
voortduren.

(3)

Op grond van de overeenkomstig gemeenschappelijke verklaring V uitgevoerde analyse van de relevante economische omstandigheden is het wenselijk de toepassing van de bij de aantekeningen 2 en
3 van aanhangsel II (a) van bijlage III vastgelegde oorsprongsregels tijdelijk te verlengen,

BESLUIT:

Artikel 1
De oorsprongsregels vastgelegd bij de aantekeningen 2 en 3 van aanhangsel II (a) van bijlage III bij Besluit
nr. 2/2000 zijn tot en met 30 juni 2006 van toepassing in plaats van de oorsprongsregels vastgesteld in
aanhangsel II van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2003.

Gedaan te Brussel, 22 maart 2004.
Voor de Gemengde Commissie
Tomás DUPLÁ DEL MORAL

