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

VERORDENING (EG) Nr. 1491/2004 VAN DE COMMISSIE
van 23 augustus 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,

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de
bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

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,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

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.

(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.

Artikel 1

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 24 augustus 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 augustus 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 23 augustus 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor
de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

0702 00 00

204
999

60,6
60,6

0707 00 05

052
999

83,4
83,4

0709 90 70

052
999

87,6
87,6

0805 50 10

388
524
528
999

54,8
44,1
57,6
52,2

0806 10 10

052
400
512
624
999

82,3
176,4
186,9
157,9
150,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
528
720
800
804
999

86,9
109,3
55,6
90,2
89,5
52,2
180,5
80,1
93,0

0808 20 50

052
388
512
800
999

127,4
85,4
74,9
146,1
108,5

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

117,5
117,5

0809 40 05

066
093
624
999

45,5
41,6
163,2
83,4

Forfaitaire invoerwaarde

(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. 1492/2004 VAN DE COMMISSIE
van 23 augustus 2004
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat
betreft uitroeiingsmaatregelen voor overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij runderen, schapen en geiten, de handel in en invoer van sperma en embryo's van schapen en geiten en gespecificeerd risicomateriaal
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Maatregelen voor de uitroeiing van scrapie overeenkomstig het advies van de WS van 4 april 2002 zijn bij
Verordening (EG) nr. 260/2003 van de Commissie (2)
in Verordening (EG) nr. 999/2001 opgenomen. Die
maatregelen zijn om beheersredenen geleidelijk ingevoerd. Volgens de momenteel beschikbare informatie is
het uiterst onwaarschijnlijk dat de karkassen van dieren
jonger dan twee maanden een significante mate van besmettelijkheid vertonen, mits het slachtafval inclusief de
kop zijn verwijderd. De uitroeiingsmaatregelen moeten
gewijzigd worden in verband met problemen die zich
in een aantal lidstaten met deze jonge dieren voordoen.

(6)

Er moeten op bedrijven beperkende maatregelen worden
ingevoerd wanneer bij een schaap of geit verdenking op
scrapie is gerezen, om te voorkomen dat andere mogelijk
besmette dieren worden verplaatst voordat de verdenking
bevestigd is.

(7)

De testvoorschriften voor het opheffen van de beperkende maatregelen op besmette bedrijven zijn voor grote
koppels schapen te bezwaarlijk gebleken en moeten gewijzigd worden. Ook moeten de doelgroepen van dergelijke tests beter gedefinieerd worden.

(8)

De algemene voorschriften voor de handel in en invoer
van sperma en embryo's van schapen en geiten zijn vastgesteld bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad (3). In deze
verordening moeten specifieke TSE-voorschriften voor
het in de handel brengen van sperma en embryo's van
die dieren worden vastgelegd.

(9)

Aansluitend bij de huidige voorschriften van Verordening
(EG) nr. 999/2001 betreffende gespecificeerd risicomateriaal, die de dwarsuitsteeksels van de lenden- en borstwervels niet als gespecificeerd risicomateriaal beschouwen, dienen ook de doornuitsteeksels van die wervels,
de doorn- en dwarsuitsteeksels van de halswervels en
de crista sacralis mediana niet als gespecificeerd risicomateriaal te worden aangemerkt.

(10)

Verordening (EG) nr. 999/2001 moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling
van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van
bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (1), en
met name op artikel 23, eerste alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 999/2001 zijn uitroeiingsmaatregelen vastgesteld die moeten worden getroffen na bevestiging van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's) bij runderen, schapen en geiten.

(2)

In zijn advies van 14 september 2000 inzake het ruimen
van runderen in verband met boviene spongiforme encefalopathie (BSE) heeft de Wetenschappelijke Stuurgroep
(WS) aangegeven dat het ruimen van de geboortecohort
vrijwel hetzelfde effect heeft als het ruimen van het hele
beslag. Op 21 april 2004 heeft het panel voor biologische gevaren van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid een advies goedgekeurd waarin het concludeert
dat er onvoldoende nieuwe argumenten zijn om het advies van de WS te wijzigen. De bepalingen betreffende
het ruimen in Verordening (EG) nr. 999/2001 moeten
met deze adviezen in overeenstemming worden gebracht.

(3)

In het belang van de rechtszekerheid in de Gemeenschap
moet ook duidelijker omschreven worden wat onder de
cohort van een BSE-geval wordt verstaan en wat met
cohortgenoten moet worden gedaan, dit om uiteenlopende interpretaties te vermijden.

(4)

Verder moet worden toegelicht hoe de TSE-uitroeiingsmaatregelen moeten worden toegepast op drachtige
ooien en op bedrijven met meer dan één beslag. Om
praktische redenen moeten de voorschriften worden gewijzigd ten aanzien van bedrijven die afmestlammeren
produceren, het binnenbrengen van ooien met onbekend
genotype op besmette bedrijven, en de geldigheidsduur
van afwijkingen betreffende de vernietiging van dieren op
bedrijven of in rassen waar de frequentie van het ARRallel gering is.

(1) PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 876/2004 van de Commissie (PB L 162 van
30.4.2004, blz. 52).

(2) PB L 37 van 13.2.2003, blz. 7.
(3) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn (EG) nr. 2004/68/EG (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 320).
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Artikel 2

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen I, VII, VIII, IX en XI bij Verordening (EG) nr.
999/2001 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij
deze verordening.

24.8.2004

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
De punten 3 en 4 van de bijlage bij deze verordeningen zijn van
toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 augustus 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
De bijlagen I, VII, VIII, IX en XI worden als volgt gewijzigd:
1) Bijlage I, punt 2, wordt vervangen door:
„2. Voorts gelden voor de toepassing van deze verordening de volgende definities:
a) „inheems geval van BSE”: een geval van boviene spongiforme encefalopathie waarvan niet duidelijk is vastgesteld
dat het rechtstreeks toe te schrijven is aan besmetting die voorafging aan de invoer van het levende dier;
b) „diverse vetweefsels”: inwendig en uitwendig vet dat tijdens het slachten en het uitsnijden wordt verwijderd, met
name vers vet van het hart, het darmvlies en de nieren bij runderen, alsmede vet uit uitsnijlokalen;
c) „cohort”: een groep dieren die alle runderen omvat die:
i) in de twaalf maanden voor of na de geboorte van een ziek rund geboren zijn in het beslag waarin het zieke
rund geboren is, en/of
ii) op een bepaald moment in de eerste twaalf maanden van hun leven samen met een ziek rund in de eerste
twaalf maanden van zijn leven opgefokt zijn;
d) „indexgeval”: het eerste dier op een bedrijf of in een epidemiologisch gedefinieerde groep, waarbij een TSEbesmetting bevestigd is.”.
2) Bijlage VII wordt vervangen door:
„BIJLAGE VII
UITROEIING VAN OVERDRAAGBARE SPONGIFORME ENCEFALOPATHIE
1) In het kader van het in artikel 13, lid 1, onder b), bedoelde onderzoek moeten worden geïdentificeerd:
a) voor runderen:
— alle andere herkauwers op het bedrijf van het dier waarbij de ziekte is bevestigd,
— de nakomelingen van een vrouwelijk dier waarbij de ziekte is bevestigd, die zijn geboren in de laatste twee
jaar vóórdat of in de periode nadat de eerste klinische verschijnselen van de ziekte zich hebben voorgedaan,
— alle dieren van de cohort van het dier waarbij de ziekte is bevestigd,
— de mogelijke oorsprong van de ziekte,
— andere dieren op het bedrijf van het dier waarbij de ziekte is bevestigd of op andere bedrijven, die met het
TSE-agens kunnen zijn besmet of met hetzelfde voeder of dezelfde besmettingsbron in contact kunnen zijn
geweest,
— de verplaatsing van potentieel besmette diervoeders, ander materiaal of andere vectoren, waardoor het TSEagens van of naar het betrokken bedrijf kan zijn overgebracht;
b) voor schapen en geiten:
— alle andere herkauwers dan schapen en geiten op het bedrijf van het dier waarbij de ziekte is bevestigd,
— voorzover nagetrokken kan worden, de ouderdieren en – in het geval van vrouwelijke dieren – alle
embryo's, eicellen en de laatste nakomelingen van het vrouwelijke dier waarbij de ziekte is bevestigd,
— alle andere schapen en geiten op het bedrijf van het dier waarbij de ziekte is bevestigd, naast de in het
tweede streepje genoemde dieren,
— de mogelijke oorsprong van de ziekte en andere bedrijven waar zich dieren, embryo's of eicellen bevinden
die met het TSE-agens kunnen zijn besmet of met hetzelfde voeder of dezelfde besmettingsbron in contact
kunnen zijn geweest,
— de verplaatsing van potentieel besmette diervoeders, ander materiaal of andere vectoren, waardoor het BSEagens van of naar het betrokken bedrijf kan zijn overgebracht.
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2) De maatregelen bedoeld in artikel 13, lid 1, onder c), omvatten ten minste:
a) in geval van bevestiging van BSE bij een rund, het doden en volledig vernietigen van alle runderen die in het
kader van het in punt 1, onder a), tweede en derde streepje, bedoelde onderzoek zijn geïdentificeerd. De
lidstaat kan evenwel besluiten:
— de in punt 1, onder a), derde streepje, bedoelde dieren van de cohort niet te doden en vernietigen als is
aangetoond dat die dieren geen toegang hadden tot hetzelfde voeder als het zieke dier;
— het doden en vernietigen van dieren uit de cohort overeenkomstig punt 1, onder a), derde streepje, uit te
stellen tot het eind van hun productieve leven, mits het stieren betreft die voortdurend in een spermacentrum ondergebracht zijn en gewaarborgd kan worden dat zij volledig vernietigd worden, nadat zij zijn
gestorven;
b) vanaf 1 oktober 2003, in geval van bevestiging van TSE bij een schaap of een geit, overeenkomstig het besluit
van de bevoegde autoriteit:
i) het doden en volledig vernietigen van alle dieren, embryo's en eicellen die in het kader van het in punt 1,
onder b), tweede en derde streepje, bedoelde onderzoek zijn geïdentificeerd, of
ii) het doden en volledig vernietigen van alle dieren, embryo's en eicellen die in het kader van het in punt 1,
onder b), tweede en derde streepje, bedoelde onderzoek zijn geïdentificeerd, met uitzondering van:
— fokrammen met genotype ARR/ARR;
— okooien met ten minste één ARR-allel en geen VRQ-allel en, wanneer die ooien ten tijde van het
onderzoek drachtig zijn, de daaruit geboren lammeren, als hun genotype met deze alinea in overeenstemming is;
— schapen met ten minste één ARR-allel die uitsluitend voor de slacht bestemd zijn;
— indien de bevoegde autoriteit hiertoe besluit, schapen en geiten jonger dan twee maanden die uitsluitend voor de slacht bestemd zijn;
iii) indien het besmette dier vanuit een ander bedrijf is binnengebracht kan een lidstaat aan de hand van de
voorgeschiedenis van het geval besluiten uitroeiingsmaatregelen toe te passen op het bedrijf van oorsprong
en al dan niet op het bedrijf waar de besmetting bevestigd werd; in geval van gemeenschappelijke weiden
die door meer dan één koppel worden gebruikt, kunnen de lidstaten na een gemotiveerde afweging van
alle epidemiologische factoren besluiten deze maatregelen slechts op één koppel toe te passen; wanneer op
hetzelfde bedrijf meer dan één koppel wordt gehouden, kunnen de lidstaten besluiten de maatregelen te
beperken tot het koppel waarin scrapie is bevestigd, op voorwaarde dat is nagegaan of de koppels van
elkaar gescheiden gehouden zijn en besmetting tussen de koppels onderling door direct of indirect contact
onwaarschijnlijk is;
c) in geval van bevestiging van BSE bij een schaap of een geit, het doden en volledig vernietigen van alle dieren,
embryo's en eicellen die in het kader van het in punt 1, onder b), tweede tot en met vijfde streepje, bedoelde
onderzoek zijn geïdentificeerd.
3) Indien bij een schaap of geit op een bedrijf in een lidstaat scrapie wordt vermoed, geldt voor alle andere schapen
en geiten op dat bedrijf een officiële verplaatsingsbeperking totdat de resultaten van het onderzoek beschikbaar
zijn. Indien uit bewijsmateriaal blijkt dat het bedrijf waarop het dier zich bevond toen er scrapie werd vermoed,
waarschijnlijk niet het bedrijf is waar het dier aan scrapie kon zijn blootgesteld, kan de bevoegde autoriteit,
afhankelijk van de beschikbare epidemiologische informatie, besluiten andere bedrijven, dan wel alleen het bedrijf
waar de besmetting heeft plaatsgevonden onder officieel toezicht te plaatsen.
4) Op het bedrijf of de bedrijven waar overeenkomstig punt 2, onder b), i) of ii), is vernietigd, mogen uitsluitend de
volgende dieren worden binnengebracht:
a) rammen met genotype ARR/ARR;
b) ooien met ten minste één ARR-allel en geen VRQ-allel;
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c) geiten, mits:
i) zich geen fokschapen met een genotype dat verschilt van de onder punt a) en b) genoemde op het bedrijf
bevinden;
ii) alle dierverblijven op het bedrijf na de ontvolking grondig zijn schoongemaakt en ontsmet;
iii) op het bedrijf verscherpt toezicht op TSE plaatsvindt, waaronder het testen van alle geiten ouder dan 18
maanden die
— aan het eind van hun productieve leven voor menselijke consumptie zijn geslacht, dan wel
— op het bedrijf gestorven of gedood zijn, en voldoen aan de criteria van bijlage III, hoofdstuk A, deel II,
punt 3.
5) Op het bedrijf of de bedrijven waar overeenkomstig punt 2, onder b), i) of ii), is vernietigd, mogen uitsluitend de
volgende levende producten van schapen worden gebruikt:
a) sperma van rammen met genotype ARR/ARR;
b) embryo's met ten minste één ARR-allel en geen VRQ-allel.
6) Indien het moeilijk is om nieuwe schapen te vinden waarvan het genotype bekend is, kunnen de lidstaten tijdens
een overgangsperiode tot uiterlijk 1 januari 2006 in afwijking van het bepaalde in punt 4, onder b), besluiten om
toe te staan dat niet-drachtige ooien van een onbekend genotype op de in punt 2, onder b), i) en ii), bedoelde
bedrijven worden binnengebracht.
7) Wanneer op een bedrijf de in punt 2, onder b), i) en ii), aangegeven maatregelen zijn genomen:
a) gelden voor de verplaatsing van ARR/ARR-schapen van het bedrijf geen beperkingen;
b) mogen schapen met slechts één ARR-allel het bedrijf alleen verlaten als zij direct voor menselijke consumptie
worden geslacht of worden vernietigd. In afwijking hiervan:
— mogen ooien met slechts één ARR-allel en zonder VRQ-allel worden vervoerd naar andere bedrijven
waarvoor beperkingen gelden, nadat de maatregelen overeenkomstig punt 2, onder b), ii) zijn genomen;
— mogen lammeren met slechts één ARR-allel en geen VRQ-allel, indien de bevoegde autoriteit daartoe
besluit, eenmaal naar een ander bedrijf worden vervoerd, uitsluitend om te worden afgemest alvorens zij
worden geslacht; op het bedrijf van bestemming mogen alleen schapen of geiten aanwezig zijn die worden
afgemest alvorens te worden geslacht en dat bedrijf mag geen levende schapen of geiten naar andere
bedrijven verzenden, behalve om direct te worden geslacht;
c) mogen schapen en geiten jonger dan twee maanden, indien de lidstaat hiertoe besluit, het bedrijf verlaten om
direct voor menselijke consumptie te worden geslacht; de kop en de organen van de buikholte van de dieren
worden echter verwijderd overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder a), b) of c), van Verordening (EG) nr.
1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (*) ;
d) mogen schapen met een ander genotype dan de onder a) en b) genoemde, onverminderd het bepaalde onder
c), het bedrijf alleen verlaten met het oog op vernietiging.
8) De in de punten 4, 5 en 7 vastgestelde beperkingen blijven voor het bedrijf van kracht gedurende drie jaar na:
a) het tijdstip waarop alle schapen op het bedrijf van genotype ARR/ARR zijn, of
b) het laatste tijdstip waarop een schaap of geit op het bedrijf is gehouden, of
c) in het geval van punt 4, onder c), het tijdstip waarop het verscherpte toezicht op TSE is begonnen, of
d) het tijdstip waarop alle fokrammen op het bedrijf van genotype ARR/ARR zijn en alle fokooien ten minste één
ARR-allel en geen VRQ-allel bezitten, mits gedurende de periode van drie jaar de TSE-tests op de volgende
dieren ouder dan 18 maanden negatief zijn:
— een jaarlijkse steekproef van schapen die aan het eind van hun productieve leven voor menselijke consumptie zijn geslacht, overeenkomstig de in de tabel in bijlage III, hoofdstuk A, deel II, punt 4, aangegeven
steekproefgrootte, en
— alle schapen als bedoeld in bijlage III, hoofdstuk A, deel II, punt 3, die op het bedrijf zijn gestorven of
gedood.

___________
(*) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.
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9) Wanneer de frequentie van voorkomen van het ARR-allel binnen het ras of op het bedrijf klein is, of wanneer het
nodig geacht wordt om inteelt te voorkomen, kan een lidstaat besluiten:
a) de vernietiging van de in punt 2, onder b), i) en ii), bedoelde dieren maximaal vijf fokjaren op te schorten;
b) andere dan de in punt 4 genoemde schapen op de in punt 2, onder b), i) en ii), bedoelde bedrijven binnen te
brengen, mits zij geen VRQ-allel hebben.
10) De lidstaten die van de in de punten 6 en 9 vermelde afwijkingen gebruikmaken, delen de Commissie mede
onder welke voorwaarden en op grond van welke criteria dit wordt toegestaan.”.
3) Bijlage VIII, hoofdstuk A, wordt als volgt gewijzigd:
a) De titel van hoofdstuk A wordt vervangen door:
„Voorwaarden voor de intracommunautaire handel in levende dieren, sperma en embryo's”
b) In deel I wordt een punt d) toegevoegd, luidende:
„d) met ingang van 1 januari 2005 voldoen sperma en embryo's van schapen en geiten aan de volgende voorwaarden:
i) zij worden gewonnen van dieren die sinds de geboorte of ten minste de laatste drie jaar van hun leven
ononderbroken op een bedrijf of op bedrijven zijn gehouden dat (die) sinds ten minste drie jaar aan de
onder a), punt i) dan wel punt ii), afhankelijk van het geval, vermelde eisen voldoet (voldoen), of
ii) in het geval van schapensperma, het sperma is gewonnen van rammen met prioneiwitgenotype ARR/ARR,
zoals gedefinieerd in bijlage I bij Beschikking 2002/1003/EG van de Commissie (*), of
iii) in het geval van schapenembryo's, deze zijn van prioneiwitgenotype ARR/ARR, zoals gedefinieerd in bijlage
I bij Beschikking 2002/1003/EG.

___________
(*) PB L 349 van 24.12.2002, blz. 105.”.
4) Bijlage IX wordt als volgt gewijzigd:
Het volgende hoofdstuk H wordt toegevoegd:
„HOOFDSTUK H
Invoer van sperma en embryo's van schapen en geiten
Sperma en embryo's van schapen en geiten die vanaf 1 januari 2005 in de Gemeenschap worden ingevoerd, voldoen
aan de eisen van bijlage VIII, hoofdstuk A, deel I, onder d).”.
5) Bijlage XI, deel A, punt 1, onder a), i), wordt vervangen door:
„i) de schedel, exclusief de onderkaak maar inclusief de hersenen en de ogen, de wervelkolom, exclusief de staartwervels, de doornuitsteeksels en dwarsuitsteeksels van de hals-, borst- en lendenwervels, de crista sacralis mediana en de
alae sacrales, maar inclusief de achterwortelganglia en het ruggenmerg van runderen van meer dan 12 maanden,
alsmede de amandelen, de darmen vanaf de twaalfvingerige darm tot en met het rectum, en het mesenterium van
runderen ongeacht de leeftijd;”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1493/2004 VAN DE COMMISSIE
van 23 augustus 2004
tot vaststelling van overgangsmaatregelen met het oog op de toetreding van Tsjechië, Estland,
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, wat de voorwaarden
voor de toekenning van restituties bij uitvoer van bepaalde zuivel- of eiproducten ingevolge
Verordening (EG) nr. 1520/2000 betreft
van de huidige regeling in de nieuwe lidstaten naar de
regeling die voortvloeit uit de toepassing van de communautaire veterinaire wetgeving te vergemakkelijken. Volgens artikel 3 van die beschikking staan de lidstaten
tussen 1 mei en 31 augustus 2004 de handel toe in
zuivel en eiproducten die zijn verkregen in inrichtingen
in de nieuwe lidstaten die al vóór de toetredingsdatum
erkend waren voor uitvoer naar de Gemeenschap, mits
de producten voorzien zijn van het keurmerk voor uitvoer naar de Gemeenschap van de betrokken inrichtingen
en vergezeld gaan van een document waarin wordt verklaard dat de producten overeenkomstig Beschikking
2004/280/EG werden geproduceerd.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
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 van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus,
Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 41,
(3)

Daarom moet een afwijking van Verordening (EG)
nr. 1520/2000 worden toegestaan, zodat goederen die
aan artikel 3 van Beschikking 2004/280/EG beantwoorden en in de periode tussen 1 mei en 31 augustus 2004
verhandeld mogen worden, in aanmerking komen voor
een restitutie bij uitvoer.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor horizontale vraagstukken inzake het handelsverkeer
in verwerkte landbouwproducten die niet onder bijlage I
van het Verdrag vallen,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Ingevolge artikel 16, lid 10, van Verordening (EG)
nr. 1520/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot
vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van
restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling
van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet
onder bijlage I van het Verdrag vallen (1), moeten de
in artikel 1 van Richtlijn 92/46/EEG van de Raad van
16 juni 1992 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van
rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op
basis van melk (2) of in artikel 1 van Richtlijn
89/437/EEG van de Raad van 20 juni 1989 inzake hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding en het
in de handel brengen van eiproducten (3) bedoelde producten die zijn opgenomen in bijlage B bij Verordening
(EG) nr. 1520/2000, om voor een restitutie in aanmerking te komen, toebereid zijn overeenkomstig de eisen
van die richtlijnen en voorzien zijn van het vereiste keurmerk.
Beschikking 2004/280/EG van de Commissie van
19 maart 2004 tot vaststelling van overgangsmaatregelen
voor het in de handel brengen van bepaalde producten
van dierlijke oorsprong, verkregen in Tsjechië, Estland,
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (4) (hierna „de nieuwe lidstaten” genoemd) bevat overgangsmaatregelen om de overgang

(1) PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 543/2004 (PB L 87 van 25.3.2004, blz. 8).
(2) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).
(3) PB L 212 van 22.7.1989, blz. 87. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003.
(4) PB L 87 van 25.3.2004, blz. 60.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In afwijking van artikel 16, lid 10, van Verordening (EG)
nr. 1520/2000 komen goederen die voor de toetredingsdatum
zijn verkregen in inrichtingen in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije
die al vóór de toetredingsdatum erkend waren voor uitvoer naar
de Gemeenschap, in de periode tussen de toetredingsdatum en
31 augustus 2004 in aanmerking voor een restitutie bij uitvoer,
mits zij voldoen aan de eisen in artikel 3, onder a) en b), van
Beschikking 2004/280/EG.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking onder voorbehoud en op de
datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de
toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen,
Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.
Zij is van toepassing op aangiften ten uitvoer die worden aanvaard tussen de datum van inwerkingtreding van deze verordening en 31 augustus 2004.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 augustus 2004.
Voor de Commissie
Olli REHN

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1494/2004 VAN DE COMMISSIE
van 23 augustus 2004
inzake de stopzetting van de visserij op grote zilvervis door vaartuigen die de vlag van Duitsland
voeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2847/93 van de Raad van 12
oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het
gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 21,
lid 3,

van de ICES-deelgebieden V, VI en VII (Gemeenschapswateren en wateren niet onder soevereiniteit of jurisdictie
van derde landen) zijn gevangen door vaartuigen die de
vlag van Duitsland voeren of die in Duitsland zijn geregistreerd, het voor 2004 toegewezen quotum bereikt.
Duitsland heeft de vangst uit dit bestand verboden met
ingang van 30 juni 2004. Deze datum moet derhalve
worden aangehouden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 2287/2003 van de Raad van 19
december 2003 tot vaststelling, voor 2004, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen
visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap
en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot
vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (2) zijn voor 2004 quota vastgesteld voor grote
zilvervis.
Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet
de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten
van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren,
geacht worden het toegewezen quotum te hebben bereikt.
Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens,
hebben de hoeveelheden grote zilvervis die in de wateren

De hoeveelheden grote zilvervis die in de wateren van ICESdeelgebieden V, VI en VII (Gemeenschapswateren en wateren
niet onder soevereiniteit of jurisdictie van derde landen) zijn
gevangen door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren of
die in Duitsland zijn geregistreerd, worden geacht het voor
2004 aan Duitsland toegewezen quotum te hebben bereikt.
De visserij op grote zilvervis in de wateren van de ICES-deelgebieden V, VI en VII (Gemeenschapswateren en wateren niet
onder soevereiniteit of jurisdictie van derde landen) door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren of die in Duitsland zijn
geregistreerd, alsmede het aan boord houden, het overladen en
het lossen van vis uit dit bestand die door deze vaartuigen is
gevangen vanaf de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, zijn verboden.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 30 juni 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 augustus 2004.
Voor de Commissie
Jörgen HOLMQUIST

Directeur-generaal Visserij

(1) PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1954/2003 (PB L 289 van 7.11.2003,
blz. 1).
(2) PB L 344 van 31.12.2003, blz. 1.

L 274/12

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

24.8.2004

VERORDENING (EG) Nr. 1495/2004 VAN DE COMMISSIE
van 23 augustus 2004
inzake de stopzetting van de visserij op zandspiering door vaartuigen die de vlag van Zweden
voeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2847/93 van de Raad van 12
oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het
gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 21,
lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 2287/2003 van de Raad van
19 december 2003 tot vaststelling, voor 2004, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en
groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in
andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing
zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te
nemen voorschriften (2) zijn voor 2004 quota vastgesteld
voor zandspiering.
Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet
de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten
van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren,
geacht worden het toegewezen quotum te hebben bereikt.

(3)

Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens inzake de hoeveelheden zandspiering die in de wateren van
ICES-zone II a, Skagerak, Kattegat, Noordzee zijn gevangen, heeft Zweden de visserij door vaartuigen die de vlag
van Zweden voeren of die in Zweden zijn geregistreerd,
verboden met ingang van 12 juli 2004,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De visserij op zandspiering in de wateren van ICES-zone II a,
Skagerak, Kattegat, Noordzee door vaartuigen die de vlag van
Zweden voeren of die in Zweden zijn geregistreerd, alsmede het
aan boord houden, het overladen en het lossen van vis uit dit
bestand die door deze vaartuigen is gevangen vanaf de datum
waarop deze verordening in werking treedt, zijn verboden.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 augustus 2004.
Voor de Commissie
Jörgen HOLMQUIST

Directeur-generaal Visserij

(1) PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1954/2003 (PB L 289 van 7.11.2003,
blz. 1).
(2) PB L 344 van 31.12.2003, blz. 1.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 17 augustus 2004
tot wijziging van de Beschikkingen 2001/648/EG, 2001/649/EG, 2001/650/EG, 2001/658/EG en
2001/670/EG betreffende de toekenning van productiesteun voor tafelolijven
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 3100)
(Slechts de teksten in de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Portugese en de Spaanse taal zijn authentiek)

(2004/607/EG)
2004/2005 de huidige regeling inzake productiesteun te
handhaven.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën
en vetten (1), en met name op artikel 5, lid 4,

(3)

De betrokken beschikkingen moeten dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

Overwegende hetgeen volgt:

(4)

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

(1)

Op grond van de Beschikkingen 2001/649/EG (2),
2001/650/EG (3), 2001/648/EG (4), 2001/658/EG (5) en
2001/670/EG (6) van de Commissie, betreffende de toekenning van productiesteun voor tafelolijven respectievelijk in Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal,
zijn de betrokken lidstaten gemachtigd productiesteun
voor tafelolijven toe te kennen voor de verkoopseizoenen
voor olijfolie 2001/2002 tot en met 2003/2004.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
(2)

De betrokken lidstaten hebben gevraagd de toepassing
van deze beschikkingen te verlengen tot en met het verkoopseizoen 2004/2005, aangezien artikel 5, lid 2, van
Verordening nr. 136/66/EEG wordt gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 865/2004 om voor het verkoopseizoen

(1) PB 172 van 30.9.1966, blz. 3025/66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 865/2004 (PB L 161 van 30.4.2004,
blz. 97).
(2) PB L 229 van 25.8.2001, blz. 16. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2001/880/EG (PB L 327 van 12.12.2001, blz. 42).
(3) PB L 229 van 25.8.2001, blz. 20. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2001/883/EG (PB L 326 van 11.12.2001, blz. 43).
(4) PB L 229 van 25.8.2001, blz. 12. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2001/879/EG (PB L 326 van 11.12.2001, blz. 41).
(5) PB L 231 van 29.8.2001, blz. 16. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2001/884/EG (PB L 327 van 12.12.2001, blz. 44).
(6) PB L 235 van 4.9.2001, blz. 16. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2001/878/EG (PB L 326 van 11.12.2001, blz. 40).

In artikel 1 van Beschikking 2001/648/EG wordt „2003/2004”
vervangen door „2004/2005”.

Artikel 2
In artikel 1 van Beschikking 2001/649/EG wordt „2003/2004”
vervangen door „2004/2005”.

Artikel 3
In artikel 1 van Beschikking 2001/650/EG wordt „2003/2004”
vervangen door „2004/2005”.
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Artikel 4

Artikel 6

In artikel 1 van Beschikking 2001/658/EG wordt „2003/2004”
vervangen door „2004/2005”.

Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek, het
Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek
en de Portugese Republiek.

Artikel 5
In artikel 1 van Beschikking 2001/670/EG wordt „2003/2004”
vervangen door „2004/2005”.

Gedaan te Brussel, 17 augustus 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 19 augustus 2004
tot wijziging van Beschikking 2001/881/EG met betrekking tot de lijst van grensinspectieposten die
zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 3127)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/608/EG)
te houden met de ontwikkelingen in bepaalde lidstaten
en met communautaire inspecties.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(2)

Op verzoek van de autoriteiten van Slovenië en rekening
houdend met de resultaten van een inspectiebezoek van
de Gemeenschap, moeten bijkomende grensinspectieposten aan de weg naar Jelsane, in de luchthaven van Brnik
en in het spoorwegstation van Dobova aan de lijst worden toegevoegd.

(3)

Op verzoek van de autoriteiten van Malta en rekening
houdend met de resultaten van een inspectiebezoek van
de Gemeenschap, moet een bijkomende grensinspectiepost in de vrijhaven van Marsaxlokk aan de lijst worden
toegevoegd.

(4)

Op verzoek van de autoriteiten van Estland en rekening
houdend met de resultaten van een inspectiebezoek van
de Gemeenschap, moeten bijkomende grensinspectieposten in de haven van Muuga en aan de weg naar Narva
aan de lijst worden toegevoegd.

(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 Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december
1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie
van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen
in de Gemeenschap worden binnengebracht (1), en met name op
artikel 6, lid 2,
Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991
tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de
veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de
Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de
Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (2), en met
name op artikel 6, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Beschikking 2001/881/EG van de Commissie van 7 december 2001 tot vaststelling van een lijst van grensinspectieposten die zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen, en
tot bijwerking van de uitvoeringsbepalingen inzake de
door deskundigen van de Commissie te verrichten controles (3) moet worden bijgewerkt om met name rekening

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
In de bijlage bij Beschikking 2001/881/EG worden aan de lijst van grensinspectieposten voor Estland de
volgende posten toegevoegd:
„1

2

3

4

5

Muuga

2300399

P

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

Narva

2300299

R

HC, NHC-NT”

6

Artikel 2
In de bijlage bij Beschikking 2001/881/EG wordt aan de lijst van grensinspectieposten voor Malta de
volgende post toegevoegd:
„1

Marsaxlokk

2

3

3103099

P

4

5

6

HC, NHC”

(1) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees
Parlement en de Raad (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1).
(2) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.
(3) PB L 326 van 11.12.2001, blz. 44. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2004/517/EG (PB L 221 van
21.6.2004, blz. 18).
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Artikel 3
In de bijlage bij Beschikking 2001/881/EG worden aan de lijst van grensinspectieposten voor Slovenië de
volgende posten toegevoegd:
„1

2

3

Ljubljana Brnik

2600499

Dobova
Jelsane

4

5

6

A

HC(2), NHC(2)

O

2600699

F

HC(2), NHC(2)

U, E

2600299

R

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

O”

Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 augustus 2004
tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2003/804/EG om bepaalde derde landen toe te staan
levende weekdieren uit te voeren, bestemd voor verdere groei, afkweek of heruitzetting in wateren
van de Gemeenschap
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 3128)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/609/EG)
ten met bepaalde derde landen voorlopig worden toegestaan, totdat de door de communautaire voorschriften
vereiste inspecties ter plaatse zijn afgerond. Bijlage I bij
Beschikking 2003/804/EG moet dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991
inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel
brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten (1), en
met name op artikel 19, lid 1,

(4)

De opname in een tijdelijke lijst moet worden beperkt tot
landen waarvan de veterinaire diensten zijn beoordeeld
en waarvan is gebleken dat zij bij de ondertekening van
de uitvoercertificaten voor levende dieren de nodige
waarborgen bieden en daarom in de lijst kunnen worden
opgenomen zonder de dierlijke gezondheidsstatus van de
Gemeenschap in gevaar te brengen.

(5)

Het is ook dienstig dat de presentatie van de tabel in
bijlage I wordt vereenvoudigd om de herhaling van de
in de modelcertificaten opgenomen voorschriften te vermijden.

(6)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Beschikking 2003/804/EG van de Commissie (2) is een
lijst vastgesteld van derde landen of delen daarvan waaruit de lidstaten levende weekdieren, alsmede eieren en
gameten daarvan, bestemd voor verdere groei, afkweek,
heruitzetting of menselijke consumptie in de Gemeenschap, mogen invoeren en zijn modelcertificaten vastgesteld die dergelijke zendingen moeten vergezellen.
Sinds Richtlijn 91/67/EEG in werking getreden is, zijn de
veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van
aquicultuurdieren in de Gemeenschap uit derde landen
niet veranderd. In afwachting van de vaststelling van geharmoniseerde certificatievoorschriften moeten de lidstaten er overeenkomstig artikel 20, lid 3, van Richtlijn
91/67/EEG op toezien dat de voorwaarden voor de invoer van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten uit
derde landen ten minste gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden voor het in de handel brengen van uit de Gemeenschap afkomstige producten.
De aandacht van de Commissie is gevestigd op het feit
dat sommige bedrijven in de Gemeenschap afhankelijk
zijn van de toegang tot vroege levensfasen van bepaalde
soorten weekdieren, bestemd voor verdere groei, afkweek
of heruitzetting in wateren van de Gemeenschap, en dat
er een continue invoer van deze soorten plaatsvindt. De
levering van de relevante soorten aan de lidstaten van de
Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie is
echter beperkt en daarom moet de handel in deze soor-

(1) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).
(2) PB L 302 van 21.11.2003, blz. 22. Beschikking laatstelijk gewijzigd
bij beschikking C(2004) 2613 (nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad).

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Bijlage I bij Beschikking 2003/804/EG wordt vervangen door de
bijlage bij deze beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 18 augustus 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
„BIJLAGE I
Gebieden waaruit invoer van bepaalde soorten levende weekdieren, eieren en gameten daarvan, bestemd voor
verdere groei, afkweek of heruitzetting in wateren van de Europese Gemeenschap (artikel 3) of verdere verwerking met het oog op menselijke consumptie (artikel 4, lid 1), wordt toegestaan
Land

Gebied
Code

Beschrijving

Specifieke voorschriften (1)
Bonamia
ostreae

Opmerkingen

Marteilia
refringens

ISO-code

Naam

CA

Canada (2)

HR

Kroatië (2)

NEE

NEE

Levende weekdieren, alleen bestemd voor verdere verwerking met
het oog op menselijke
consumptie

MA

Marokko (2)

NEE

NEE

Levende weekdieren, alleen bestemd voor verdere verwerking met
het oog op menselijke
consumptie

NZ

Nieuw-Zeeland (2)

TN

Tunesië (2)

NEE

NEE

Levende weekdieren, alleen bestemd voor verdere verwerking met
het oog op menselijke
consumptie

TR

Turkije (2)

NEE

NEE

Levende weekdieren, alleen bestemd voor verdere verwerking met
het oog op menselijke
consumptie

US

Verenigde Staten
van Amerika (2)

Levende weekdieren, bestemd voor verdere
groei, afkweek of heruitzetting en voor verdere
verwerking met het oog
op menselijke consumptie

Levende weekdieren, bestemd voor verdere
groei, afkweek of heruitzetting en voor verdere
verwerking met het oog
op menselijke consumptie

Levende weekdieren, bestemd voor verdere
groei, afkweek of heruitzetting en voor verdere
verwerking met het oog
op menselijke consumptie

(1) „Ja” of „Nee” invullen naar gelang van het geval, indien het aangewezen bedrijf, het kustgebied of het continentale gebied door de
centrale bevoegde autoriteit van het land van uitvoer is erkend als gebied dat ook voldoet aan de specifieke veterinairrechtelijke
voorschriften voor het binnenbrengen in communautaire gebieden, en bedrijven met een door de Gemeenschap goedgekeurd
programma of erkende status ten aanzien van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens.
(2) Tijdelijke lijst, moet vóór 1 juni 2005 worden herzien.”
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 19 augustus 2004
betreffende de door de Republiek Cyprus op grond van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de
Raad voorgelegde inventaris van het wijnproductiepotentieel
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 3139)
(Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

(2004/610/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Deze beschikking houdt niet in dat de Commissie de
juistheid van de in de inventaris opgenomen gegevens
erkent of dat de in de inventaris genoemde wettelijke
bepalingen in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht. Deze beschikking loopt niet vooruit op
een mogelijk later besluit van de Commissie over deze
punten.

(5)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van
17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van
de wijnmarkt (1), en met name op artikel 23, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1493/1999 dient de betrokken lidstaat een inventaris van het wijnproductiepotentieel op te stellen om aanspraak te kunnen maken op
de toename van aanplantrechten, en op herstructureringsen omschakelingssteun. Deze inventaris moet worden
opgesteld met inachtneming van artikel 16 van voornoemde verordening.
In artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1227/2000 van
de Commissie van 31 mei 2000 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr.
1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, inzonderheid met betrekking tot het productiepotentieel (2) is bepaald hoe de
in de inventaris opgenomen gegevens gedetailleerd moeten worden.
De Republiek Cyprus heeft de Commissie bij schrijven
van 4 mei 2004 de in artikel 16 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 en artikel 19 van Verordening (EG)
nr. 1227/2000 bedoelde informatie verstrekt. Uit onderzoek van deze informatie blijkt dat de Republiek Cyprus
de inventaris inderdaad heeft opgesteld.

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1795/2003 van de Commissie (PB L 262 van
14.10.2003, blz. 13).
(2) PB L 143 van 16.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1389/2004 (PB L 255 van 31.7.2004, blz. 7).

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De Commissie stelt vast dat de Republiek Cyprus de in artikel
16 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde inventaris
van het wijnproductiepotentieel heeft opgesteld.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de Republiek Cyprus.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 13 augustus 2004
betreffende de door de Tsjechische Republiek op grond van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de
Raad voorgelegde inventaris van het wijnproductiepotentieel
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 3154)
(Slechts de tekst in de Tsjechische taal is authentiek)

(2004/611/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Deze beschikking houdt niet in dat de Commissie de
juistheid van de in de inventaris opgenomen gegevens
erkent of dat de in de inventaris genoemde wettelijke
bepalingen in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht. Deze beschikking loopt niet vooruit op
een mogelijk later besluit van de Commissie over deze
punten.

(5)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
wijnmarkt (1), en met name op artikel 23, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1493/1999 dient de betrokken lidstaat een inventaris van het wijnproductiepotentieel op te stellen om aanspraak te kunnen maken op
de toename van aanplantrechten, en op herstructureringsen omschakelingssteun. Deze inventaris moet worden
opgesteld met inachtneming van artikel 16 van voornoemde verordening.
In artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1227/2000 van
de Commissie van 31 mei 2000 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr.
1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, inzonderheid met betrekking tot het productiepotentieel (2) is bepaald hoe de
in de inventaris opgenomen gegevens gedetailleerd moeten worden.
De Tsjechische Republiek heeft de Commissie bij schrijven van 13 april 2004 de in artikel 16 van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 en artikel 19 van Verordening (EG)
nr. 1227/2000 bedoelde informatie verstrekt. Uit onderzoek van deze informatie blijkt dat de Tsjechische Republiek de inventaris inderdaad heeft opgesteld.

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1795/2003 van de Commissie (PB L 262 van
14.10.2003, blz. 13).
(2) PB L 143 van 16.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1389/2004 (PB L 255 van 31.7.2004, blz. 7).

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De Commissie stelt vast dat de Tsjechische Republiek de in
artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde inventaris van het wijnproductiepotentieel heeft opgesteld.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de Tsjechische Republiek.

Gedaan te Brussel, 13 augustus 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

