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

VERORDENING (EG) Nr. 1305/2005 VAN DE COMMISSIE
van 10 augustus 2005
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

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 11 augustus 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 augustus 2005.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(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 10 augustus 2005 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

096
999

23,8
23,8

0707 00 05

052
999

44,5
44,5

0709 90 70

052
999

47,7
47,7

0805 50 10

388
524
528
999

62,8
56,2
62,9
60,6

0806 10 10

052
204
220
624
999

64,7
57,3
129,9
180,9
108,2

0808 10 80

388
400
404
508
512
528
720
804
999

74,8
81,8
81,9
54,6
58,9
71,7
54,5
73,7
69,0

0808 20 50

052
388
512
528
999

99,9
63,1
13,9
37,8
53,7

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

95,8
95,8

0809 40 05

508
624
999

43,6
63,6
53,6

Forfaitaire invoerwaarde

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 12). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1306/2005 VAN DE COMMISSIE
van 10 augustus 2005
met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de
markt van de Gemeenschap van witte suiker die in het bezit is van het Belgische interventiebureau
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van
19 juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 9, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

België beschikt over interventievoorraden witte suiker.
Gezien de behoeften op de markt dienen de voorraden
witte suiker die het Belgische interventiebureau vóór
31 maart 2005 in interventie heeft genomen, op de interne markt te worden gebracht.
Verordening (EG) nr. 1262/2001 van de Commissie van
27 juni 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad, met betrekking tot de aankoop en verkoop van suiker door de
interventiebureaus (2), moet van toepassing zijn op een
dergelijke verkoop. Zo nodig moet van die verordening
worden afgeweken, onder meer met het oog op de vaststelling van specifieke procedurele bepalingen.
Om rekening te houden met de situatie op de markt van
de Gemeenschap, dient te worden bepaald dat de Commissie een minimumverkoopprijs voor elke deelinschrijving kan vaststellen.

(4)

Het Belgische interventiebureau moet de offertes bij de
Commissie melden. De identiteit van de inschrijvers mag
niet worden bekendgemaakt.

(5)

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

Artikel 2
1.
Voor de in artikel 1 bedoelde inschrijving en verkoop
gelden de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1262/2001,
tenzij bij de onderhavige verordening anders wordt bepaald.
2.
In afwijking van artikel 22, leden 2 en 3, van Verordening
(EG) nr. 1262/2001 wordt door het Belgische interventiebureau
een bericht van inschrijving opgesteld dat minstens acht dagen
vóór het begin van de periode waarin de offertes moeten worden ingediend, door dat interventiebureau wordt gepubliceerd.
Dit bericht bevat met name de voorwaarden die voor de inschrijving gelden.
Het bericht en eventuele wijzigingen ervan worden vóór de
publicatie aan de Commissie toegezonden.
Artikel 3
Offertes in het kader van elke deelinschrijving moeten betrekking hebben op ten minste 250 t.
Artikel 4
1.
De periode waarin offertes voor de eerste deelinschrijving
mogen worden ingediend, begint op 19 augustus 2005 en eindigt op 25 augustus 2005 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).
De perioden waarin offertes voor elk van de volgende deelinschrijvingen mogen worden ingediend, beginnen op de eerste
werkdag na afloop van de vorige periode. Ze eindigen om 9.00
uur (plaatselijke tijd Brussel):
— op 8, 15, 22 en 29 september 2005,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het Belgische interventiebureau gaat, via een permanente openbare inschrijving, over tot de verkoop op de markt van de
Gemeenschap van in totaal 52 000 t witte suiker uit de eigen,
vóór 31 maart 2005 in interventie genomen voorraden.

— op 6, 13, 20 en 27 oktober 2005.
2.
De offertes worden ingediend bij het onderstaande Belgische interventiebureau.
Belgisch interventie- en restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Tel.: (32-2) 287 24 11
Fax: (32-2) 287 25 24.
Artikel 5

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van
10.1.2004, blz. 16).
(2) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 48.

In afwijking van artikel 28, lid 1, onder a), van Verordening
(EG) nr. 1262/2001 stelt elke inschrijver een inschrijvingszekerheid van 20 EUR per 100 kg witte suiker.
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Artikel 6
De ingediende offertes worden uiterlijk twee uur na het verstrijken van de in artikel 4, lid 1, vastgestelde termijn door het
Belgische interventiebureau aan de Commissie gemeld.
De identiteit van de inschrijvers wordt niet bekendgemaakt.
De offertes worden elektronisch gemeld volgens het in de bijlage opgenomen model.
Indien geen offertes zijn ingediend, meldt de lidstaat dat binnen
dezelfde termijn aan de Commissie.
Artikel 7
1.
Overeenkomstig de in artikel 42, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 1260/2001 bedoelde procedure stelt de Commissie de
minimumverkoopprijs vast of besluit zij de offertes niet te aanvaarden.
2.
Indien een contract tegen een op grond van lid 1 vastgestelde minimumprijs wordt gegund en daarbij de beschikbare

11.8.2005

hoeveelheid wordt overschreden, wordt de hoeveelheid waarop
dat contract betrekking heeft, beperkt tot de nog beschikbare
hoeveelheid.
Indien contracten worden gegund aan alle inschrijvers met offertes tegen dezelfde prijs en daarbij de beschikbare hoeveelheid
wordt overschreden, wordt de beschikbare hoeveelheid als volgt
toegewezen:
a) door verdeling van de hoeveelheid tussen de betrokken inschrijvers naar rato van de totale, in elke van hun offertes
vermelde hoeveelheden, of
b) per inschrijver, tot een vastgestelde maximumhoeveelheid, of
c) door loting.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 augustus 2005.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
Permanente openbare inschrijving voor de verkoop van 52 000 t witte suiker uit de voorraden van het
Belgische interventiebureau
Formulier (*)
Model voor de in artikel 6 bedoelde meldingen aan de Commissie
(Verordening (EG) nr. 1306/2005)
1

2

3

4

Volgnummer van de inschrijvers

Nummer van de partij

Hoeveelheid
(t)

In de offerte geboden prijs
(EUR/100 kg)

1
2
3
enz.

(*) Gelieve deze gegevens te faxen naar +32 2 292 10 34.
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VERORDENING (EG) Nr. 1307/2005 VAN DE COMMISSIE
van 10 augustus 2005
met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de
markt van de Gemeenschap van witte suiker die in het bezit is van het Franse interventiebureau
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van
19 juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1) , en met name op artikel 9, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Frankrijk beschikt over interventievoorraden witte suiker.
Gezien de behoeften op de markt dienen de voorraden
witte suiker die het Franse interventiebureau vóór
31 maart 2005 in interventie heeft genomen, op de interne markt te worden gebracht.
Verordening (EG) nr. 1262/2001 van de Commissie van
27 juni 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad, met betrekking tot de aankoop en verkoop van suiker door de
interventiebureaus (2) moet van toepassing zijn op een
dergelijke verkoop. Zo nodig moet van die verordening
worden afgeweken, onder meer met het oog op de vaststelling van specifieke procedurele bepalingen.

Artikel 2
1.
Voor de in artikel 1 bedoelde inschrijving en verkoop
gelden de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1262/2001,
tenzij bij de onderhavige verordening iets anders wordt bepaald.

2.
In afwijking van artikel 22, leden 2 en 3, van Verordening
(EG) nr. 1262/2001 wordt door het Franse interventiebureau
een bericht van inschrijving opgesteld dat minstens acht dagen
vóór het begin van de periode waarin de offertes moeten worden ingediend, door dat interventiebureau wordt gepubliceerd.

Dit bericht bevat met name de voorwaarden die voor de inschrijving gelden.

Het bericht en eventuele wijzigingen ervan worden vóór de
publicatie aan de Commissie toegezonden.

Artikel 3
Offertes in het kader van elke deelinschrijving moeten betrekking hebben op ten minste 250 t.

Artikel 4
(3)

Om rekening te houden met de situatie op de markt van
de Gemeenschap, dient te worden bepaald dat de Commissie een minimumverkoopprijs voor elke deelinschrijving kan vaststellen.

(4)

Het Franse interventiebureau moet de offertes bij de
Commissie melden. De identiteit van de inschrijvers
mag niet worden bekendgemaakt.

(5)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

1.
De periode waarin offertes voor de eerste deelinschrijving
mogen worden ingediend, begint op 19 augustus en eindigt op
25 augustus 2005 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

De perioden waarin offertes voor elk van de volgende deelinschrijvingen mogen worden ingediend, beginnen op de eerste
werkdag na afloop van de vorige periode. Zij eindigen om 9.00
uur (plaatselijke tijd Brussel):

— op 8, 15, 22 en 29 september 2005,
— op 6, 13, 20 en 27 oktober 2005.

Artikel 1
Het Franse interventiebureau gaat, via een permanente openbare
inschrijving, over tot de verkoop op de markt van de Gemeenschap van in totaal 136 340 t witte suiker uit de eigen, vóór 31
maart 2005 in interventie genomen voorraden.
(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van
10.1.2004, blz. 16).
(2) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 48.

2.
De offertes worden ingediend bij het onderstaande Franse
interventiebureau.
Fonds d’intervention et de régularisation du marché du sucre
Bureau de l’intervention
21, Avenue Bosquet
F-75007 Paris
Tel. (33-1) 44 18 23 37
Fax (33-1) 44 18 20 08.
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Artikel 5
In afwijking van artikel 28, lid 1, onder a), van Verordening
(EG) nr. 1262/2001 stelt elke inschrijver een inschrijvingszekerheid van 20 EUR per 100 kg witte suiker.
Artikel 6
De ingediende offertes worden uiterlijk twee uur na het verstrijken van de in artikel 4, lid 1, vastgestelde termijn door het
Franse interventiebureau aan de Commissie gemeld.
De identiteit van de inschrijvers wordt niet bekendgemaakt.
De offertes worden elektronisch gemeld volgens het in de bijlage opgenomen model.
Indien geen offertes zijn ingediend, meldt de lidstaat dat binnen
dezelfde termijn aan de Commissie.
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2.
Indien een contract tegen een op grond van lid 1 vastgestelde minimumprijs wordt gegund en daarbij de beschikbare
hoeveelheid wordt overschreden, wordt de hoeveelheid waarop
dat contract betrekking heeft, beperkt tot de nog beschikbare
hoeveelheid.
Indien contracten worden gegund aan alle inschrijvers met offertes tegen dezelfde prijs en daarbij de beschikbare hoeveelheid
wordt overschreden, wordt de beschikbare hoeveelheid als volgt
toegewezen:
a) door verdeling van de hoeveelheid tussen de betrokken inschrijvers naar rato van de totale, in elke van hun offertes
vermelde hoeveelheden, of
b) per inschrijver, tot een vastgestelde maximumhoeveelheid, of
c) door loting.

Artikel 7
1.
Overeenkomstig de in artikel 42, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 1260/2001 bedoelde procedure stelt de Commissie de
minimumverkoopprijs vast of besluit zij de offertes niet te aanvaarden.

Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 augustus 2005.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
Permanente openbare inschrijving voor de verkoop van 136 340 t witte suiker uit de voorraden van het Franse
interventiebureau
Formulier (*)
Model voor de in artikel 6 bedoelde meldingen aan de Commissie
(Verordening (EG) nr. 1307/2005)
1

2

3

4

Volgnummer van de inschrijvers

Nummer van de partij

Hoeveelheid
(t)

In de offerte geboden prijs
(EUR/100 kg)

1
2
3
enz.

(*) Gelieve deze gegevens te faxen naar nummer (32-2) 292 10 34.

11.8.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 208/9

VERORDENING (EG) Nr. 1308/2005 VAN DE COMMISSIE
van 10 augustus 2005
met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de
markt van de Gemeenschap van ruwe suiker die in het bezit is van het Zweedse interventiebureau
Artikel 2

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van
19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 9,
lid 3,

1.
Voor de in artikel 1 bedoelde inschrijving en verkoop
gelden de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1262/2001,
tenzij bij de onderhavige verordening anders wordt bepaald.
2.
In afwijking van artikel 22, leden 2 en 3, van Verordening
(EG) nr. 1262/2001 wordt door het Zweedse interventiebureau
een bericht van inschrijving opgesteld dat minstens acht dagen
vóór het begin van de periode waarin de offertes moeten worden ingediend, door dat interventiebureau wordt gepubliceerd.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Zweden beschikt over interventievoorraden ruwe suiker.
Gezien de behoeften op de markt dienen de voorraden
ruwe suiker die het Zweedse interventiebureau vóór
31 maart 2005 in interventie heeft genomen, op de interne markt te worden gebracht.

Dit bericht bevat met name de voorwaarden die voor de inschrijving gelden.
Het bericht en eventuele wijzigingen ervan worden vóór de
publicatie aan de Commissie toegezonden.
Artikel 3

(2)

(3)

(4)

(5)

Verordening (EG) nr. 1262/2001 van de Commissie van
27 juni 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad, met betrekking tot de aankoop en verkoop van suiker door de
interventiebureaus (2), moet van toepassing zijn op een
dergelijke verkoop. Zo nodig moet van die verordening
worden afgeweken, onder meer met het oog op de vaststelling van specifieke procedurele bepalingen.
Om rekening te houden met de situatie op de markt van
de Gemeenschap, dient te worden bepaald dat de Commissie een minimumverkoopprijs voor elke deelinschrijving kan vaststellen.
Het Zweedse interventiebureau moet de offertes bij de
Commissie melden. De identiteit van de inschrijvers
mag niet worden bekendgemaakt.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor suiker,

Offertes in het kader van elke deelinschrijving moeten betrekking hebben op ten minste 250 t.
Artikel 4
1.
De periode waarin offertes voor de eerste deelinschrijving
mogen worden ingediend, begint op 19 augustus 2005 en eindigt op 25 augustus 2005 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).
De perioden waarin offertes voor elk van de volgende deelinschrijvingen mogen worden ingediend, beginnen op de eerste
werkdag na afloop van de vorige periode. Ze eindigen om 9.00
uur (plaatselijke tijd Brussel):
— op 8, 15, 22 en 29 september 2005,
— op 6, 13, 20 en 27 oktober 2005.
2.
De offertes worden ingediend bij het onderstaande
Zweedse interventiebureau.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het Zweedse interventiebureau gaat, via een permanente openbare inschrijving, over tot de verkoop op de markt van de
Gemeenschap van in totaal 59 038 t ruwe suiker uit de eigen,
vóór 31 maart 2005 in interventie genomen voorraden.

Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
S-55182 Jönköping
Tel.: (46-36) 15 50 00
Fax: (46-36) 19 05 46
Artikel 5

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van
10.1.2004, blz. 16).
(2) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 48.

In afwijking van artikel 28, lid 1, onder a), van Verordening
(EG) nr. 1262/2001 stelt elke inschrijver een inschrijvingszekerheid van 20 EUR per 100 kg ruwe suiker.
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Artikel 6
De ingediende offertes worden uiterlijk twee uur na het verstrijken van de in artikel 4, lid 1, vastgestelde termijn door het
Zweedse interventiebureau aan de Commissie gemeld.
De identiteit van de inschrijvers wordt niet bekendgemaakt.
De offertes worden elektronisch gemeld volgens het in de bijlage opgenomen model.
Indien geen offertes zijn ingediend, meldt de lidstaat dat binnen
dezelfde termijn aan de Commissie.
Artikel 7
1.
Overeenkomstig de in artikel 42, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 1260/2001 bedoelde procedure stelt de Commissie de
minimumverkoopprijs vast of besluit zij de offertes niet te aanvaarden.
2.
Indien een contract tegen een op grond van lid 1 vastgestelde minimumprijs wordt gegund en daarbij de beschikbare

11.8.2005

hoeveelheid wordt overschreden, wordt de hoeveelheid waarop
dat contract betrekking heeft, beperkt tot de nog beschikbare
hoeveelheid.
Indien contracten worden gegund aan alle inschrijvers met offertes tegen dezelfde prijs en daarbij de beschikbare hoeveelheid
wordt overschreden, wordt de beschikbare hoeveelheid als volgt
toegewezen:
a) door verdeling van de hoeveelheid tussen de betrokken inschrijvers naar rato van de totale, in elke van hun offertes
vermelde hoeveelheden, of
b) per inschrijver, tot een vastgestelde maximumhoeveelheid, of
c) door loting.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 augustus 2005.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
Permanente openbare inschrijving voor de verkoop van 59 038 t ruwe suiker uit de voorraden van het Zweedse
interventiebureau
Formulier (*)
Model voor de in artikel 6 bedoelde meldingen aan de Commissie
(Verordening (EG) nr. 1308/2005)
1

2

3

4

Volgnummer van de inschrijvers

Nummer van de partij

Hoeveelheid
(t)

In de offerte geboden prijs
EUR/100 kg

1
2
3
etc.

(*) Gelieve deze gegevens te faxen naar (32-2) 292 10 34.
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VERORDENING (EG) Nr. 1309/2005 VAN DE COMMISSIE
van 10 augustus 2005
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3199/93 inzake de wederzijdse erkenning van procedures
voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling van accijns
welke denatureringsmiddelen zij voornemens zijn te gebruiken.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(4)

De Commissie heeft de andere lidstaten op 1 mei 2004
in kennis gesteld van genoemde mededelingen.

Gelet op Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober
1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (1), en met name
op artikel 27, lid 4,

(5)

Er zijn bezwaren ingediend tegen de aangemelde voorschriften.

Overwegende hetgeen volgt:

(6)

Verordening (EG) nr. 3199/93 dient bijgevolg dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(7)

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

(1)

(2)

(3)

Volgens Verordening (EG) nr. 3199/93 (2) van de Commissie dienen de denatureringsmiddelen die in iedere lidstaat worden gebruikt teneinde alcohol volledig te denatureren overeenkomstig artikel 27, lid 1, onder a), van
Richtlijn 92/83/EEG, in de bijlage bij die verordening te
worden beschreven.
Op grond van artikel 27, lid 1, onder a), van Richtlijn
92/83/EEG dienen de lidstaten vrijstelling van accijns te
verlenen voor alcohol die volledig gedenatureerd is overeenkomstig de voorschriften van een lidstaat, op voorwaarde dat deze voorschriften naar behoren zijn aangemeld en aanvaard worden overeenkomstig de leden 3 en
4 van dat artikel.
Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen,
Malta, Polen, Slowakije en Slovenië hebben meegedeeld

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Verordening (EG) nr. 3199/93 wordt gewijzigd
zoals uiteengezet in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 augustus 2005.
Voor de Commissie
László KOVÁCS

Lid van de Commissie

(1) PB L 316 van 31.10.1992, blz. 21. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.
(2) PB L 288 van 23.11.1993, blz. 12. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2205/2004 (PB L 374 van 22.12.2004,
blz. 42).
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BIJLAGE
De volgende alinea’s worden toegevoegd aan de bijlage van Verordening (EG) nr. 3199/93:
„Cyprus
Voor elke 100 l ethylalcohol
5 l denaturerende methanol
0,5 l petroleum (bekend als lampolie)
2 cc (kubieke centimeter) methyleenblauw (methylviolet)
Onder „denaturerende methanol” wordt verstaan:
a) ofwel zuivere methylalcohol waaraan niet minder dan 1 volumeprocent pyridine is toegevoegd,
b) ofwel houtnafta waaraan niet minder dan 0,25 volumeprocent pyridine is toegevoegd.

Tsjechië
Per hl zuivere alcohol:
1) — 1 g denatoniumbenzoaat,
— 0,2 l thiofeen,
— 1 l methylethylketon (butanon), en
— 0,2 g methyleenblauw (C.I. Basic Blue 52015),
2) — 0,4 l solventnafta,
— 0,2 l kerosine, en
— 0,1 l petroleum (technisch).

Estland
Per hl ethylalcohol:
1) 2 l methylethylketon en 3 l methylisobutylketon,
2) 2 l aceton en 3 l methylisobutylketon,
3) 3 l aceton en 2 g denatoniumbenzoaat.

Hongarije
Alcoholische producten worden gezien als gedenatureerde alcohol (geproduceerd door denaturering) indien zij in
verhouding tot de hoeveelheid zuivere ethylalcohol ten minste het volgende bevatten:
a) 2 gewichtsprocent methylethylketon, 3 gewichtsprocent methylisobutylketon en 0,001 gewichtsprocent denatoniumbenzoaat,
of
b) 1 gewichtsprocent methylethylketon en 0,001 gewichtsprocent denatoniumbenzoaat,
of
c) 2 gewichtsprocent isopropylalcohol, 1 gewichtsprocent t-butylalcohol en 0,001 gewichtsprocent denatoniumbenzoaat,
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en het product minder dan 92 volumeprocent alcohol bevat.
Chemicaliën worden alleen gezien als denatureringschemicaliën indien hun kwaliteit gewaarborgd wordt met een
analysecertificaat.
Letland
Minimumhoeveelheid per 100 l alcohol:
1) Mengsel van de volgende stoffen:
— 9 l isopropylalcohol
— 1 l aceton
— methyleenblauw of thymolblauw of kristalviolet 0,4 g
2) minimaal 5 l en maximal 7 l benzine of petroleum
3) Mengsel van de volgende stoffen:
— 2 l methylethylketon
— 3 l metylisobuthylketon
4) Mengsel van de volgende stoffen:
— 3 l aceton of isopropyl
— 2 g denatoniumbenzoaat
5) 10 l ethylacetaat
Litouwen
Soort ethylalcohol

Ethylalcohol of aldehydefractie van ethylalcohol of
gedestilleerde aldehydefractie van ethylalcohol

Malta
Gemineraliseerde gemethyleerde alcohol —
Basis:
90 volumeprocent ethanol
9,5 volumeprocent houtnafta, en
0,5 volumeprocent ruwe pyridine.
Aan elke 1 000 l hiervan wordt toegevoegd:
— 3,75 l minerale nafta (aardolie), en
— 1,50 p.p.m. methylviolet.
Polen
Per hl zuivere alcohol:
1) 0,75 l methylethylketon, bestaande uit:
— 95-96 gewichtsprocent methylethylketon,
— 2,5-3 gewichtsprocent methylisopropylketon,

Denatureringsmiddelen

Aceton en
Denatoniumbenzoaat

Hoeveelheid denatureringsmiddelen, per hl zuivere alcohol

3l
2g
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— 1,5-2 gewichtsprocent ethylisoamylketon (5-methyl-3-heptanon),
tezamen met 0,25 l pyridinebasen.
2) 1 l methylethylketon, bestaande uit:
— 95-96 gewichtsprocent methylethylketon,
— 2,5-3 gewichtsprocent methylisopropylketon,
— 1,5-2 gewichtsprocent ethylisoamylketon (5-methyl-3-heptanon),
tezamen met 1 g denatoniumbenzoaat.
Slowakije
Per hl zuivere alcohol (1 hl. a.) wordt toegevoegd:
a) 2 l methylethylketon,
3 l methylisobutylketon,
1 g denatoniumbenzoaat,
0,2 g methyleenblauw.
b) 1,5 l petroleum (technisch),
1,5 l kerosine, en
2 g denatoniumbenzoaat.
Hl zuivere alcohol (hl. a.) is alcohol op kamertemperatuur 20 °C.
Slovenië
Per hl zuivere ethylalcohol:
— 1 580 g isopropylalcohol, en
— 790 g. tert-butylalcohol, en
— 0,79 g denatoniumbenzoaat.”
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VERORDENING (EG) Nr. 1310/2005 VAN DE COMMISSIE
van 10 augustus 2005
tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2005/2006, van de aan de telers van gedroogde pruimen te
betalen minimumprijs en van de productiesteun voor pruimedanten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Voor het verkoopseizoen 2005/2006 moeten de minimumprijs voor gedroogde pruimen en de productiesteun
voor pruimedanten worden vastgesteld overeenkomstig
de in, respectievelijk, artikel 6 ter en artikel 6 quater
van Verordening (EG) nr. 2201/96 vastgestelde criteria.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van
28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector verwerkte producten op basis van
groenten en fruit (1), en met name op artikel 6 ter, lid 3, en
artikel 6 quater, lid 7,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De periode van het verkoopseizoen voor pruimedanten is
vastgesteld in artikel 3, lid 1, onder d), van Verordening
(EG) nr. 1535/2003 van de Commissie van 29 augustus
2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor
verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft (2).
De producten waarvoor de minimumprijs en de productiesteun worden vastgesteld, en de kenmerken waaraan
deze producten moeten voldoen, zijn vastgesteld in, respectievelijk, artikel 3 en artikel 2 van Verordening (EG)
nr. 464/1999 van de Commissie van 3 maart 1999
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 2201/96 van de Raad inzake de steunregeling voor
pruimedanten (3).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor het verkoopseizoen 2005/2006 bedraagt de in artikel 6
bis, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde minimumprijs af teler voor gedroogde pruimen van de variëteit
„prunes d’Ente” 1 935,23 EUR per ton nettogewicht.
Voor het verkoopseizoen 2005/2006 bedraagt de in artikel 6
bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde productiesteun voor pruimedanten 784,97 EUR per ton nettogewicht.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 augustus 2005.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 386/2004 van de Commissie (PB L 64 van
2.3.2004, blz. 25).
2
( ) PB L 218 van 30.8.2003, blz. 14. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 180/2005 (PB L 30 van 3.2.2005, blz. 7).
(3) PB L 56 van 4.3.1999, blz. 8. Verordening gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2198/2003 (PB L 328 van 17.12.2003, blz. 20).
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VERORDENING (EG) Nr. 1311/2005 VAN DE COMMISSIE
van 10 augustus 2005
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge
kwaliteit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van
17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector rundvlees (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie van
27 mei 1997 betreffende de opening en de wijze van beheer
van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees
van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Verordening (EG) nr. 936/97 voorziet in de artikelen 4
en 5 de bepalingen voor het indienen en voor het afgeven van de invoercertificaten voor vlees zoals bedoeld in
artikel 2, onder f).
In artikel 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97 is
de hoeveelheid met de omschrijving in die bepaling overeenstemmend vers, gekoeld of bevroren rundvlees van
hoge kwaliteit, die in het tijdvak van 1 juli 2005 tot
en met 30 juni 2006 onder bijzondere voorwaarden
mag worden ingevoerd, vastgesteld op 11 500 t.

Er moet aan herinnerd worden dat de in deze verordening bedoelde certificaten slechts tijdens de gehele geldigheidsduur ervan gebruikt kunnen worden voorzover de
veterinairrechtelijke voorschriften in acht worden genomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot en
met 5 augustus 2005 is ingediend voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 2,
onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97, wordt in haar geheel
ingewilligd.
2.
Aanvragen om certificaten kunnen overeenkomstig artikel
5 van Verordening (EG) nr. 936/97 gedurende de eerste vijf
dagen van de maand september 2005 voor 2 648,030 t worden ingediend.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 augustus 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 augustus 2005.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003,
blz. 1).
(2) PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1118/2004 (PB L 217 van 17.6.2004,
blz. 10).
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VERORDENING (EG) Nr. 1312/2005 VAN DE COMMISSIE
van 10 augustus 2005
tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen
waarbij rekening wordt gehouden met de gunstigste,
voor de werkelijke markttendens representatief geachte
aanbiedingen en noteringen. Om deze prijs te bepalen,
wordt het gemiddelde berekend van de aanbiedingen en
noteringen op één of meer Europese beurzen voor in een
haven van Noord-Europa cif-geleverde producten uit de
verschillende, voor de internationale handel als meest
representatief beschouwde productielanden. Evenwel is
bepaald dat deze criteria voor het bepalen van de wereldmarktprijs voor geëgreneerde katoen worden aangepast,
om rekening te houden met de verschillen op grond van
de kwaliteit van het geleverde product en de aard van de
aanbiedingen en noteringen. In artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1591/2001 is bepaald welke aanpassingen kunnen plaatsvinden.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het aan de Akte van Toetreding van Griekenland gehechte Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1050/2001 van de Raad (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1051/2001 van de Raad van
22 mei 2001 betreffende de steun voor de katoenproductie (2),
en met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt op gezette tijden een wereldmarktprijs voor nietgeëgreneerde katoen bepaald, rekening houdende met de
historische verhouding tussen de in aanmerking genomen
wereldmarktprijs voor geëgreneerde katoen en de berekende prijs voor niet-geëgreneerde katoen. Deze historische verhouding is vastgesteld in artikel 2, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 1591/2001 van de Commissie
van 2 augustus 2001, houdende uitvoeringsbepalingen
van de steunregeling voor katoen (3). Als de wereldmarktprijs niet op die wijze kan worden bepaald, wordt hij
bepaald op basis van de laatst vastgestelde prijs.
Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen
bepaald voor een product met bepaalde kenmerken,

(3)

Op grond van bovenbedoelde criteria moet de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen op het hieronder aangegeven niveau worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 bedoelde
wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen wordt vastgesteld op 20,234 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 augustus 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 augustus 2005.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 3.
(3) PB L 210 van 3.8.2001, blz. 10. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1486/2002 (PB L 223 van 20.8.2002, blz. 3).
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

Informatie over de datum van inwerkingtreding van het protocol bij de Stabilisatie- en
Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Albanië, anderzijds, betreffende een kaderovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de algemene beginselen voor de deelname van de
Republiek Albanië aan communautaire programma’s
Het protocol bij de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, betreffende een kaderovereenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de algemene beginselen voor de deelname van
de Republiek Albanië aan communautaire programma’s (1), dat op 22 november 2004 in Brussel is ondertekend, is op 11 juli 2005 in werking getreden, overeenkomstig artikel 10 van de Overeenkomst.

(1) PB L 192 van 22.7.2005, blz. 78.
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Informatie betreffende de inwerkingtreding van het protocol bij de Stabilisatie- en
Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de
toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek
Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen,
de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie
Het op 7 december 2004 te Brussel ondertekende protocol bij de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de
Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek
Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot
de Europese Unie (1), is overeenkomstig artikel 16, lid 2, van het protocol op 1 augustus 2005 in werking
getreden.

(1) PB L 388 van 29.12.2004, blz. 6.
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 9 augustus 2005
tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde
producten
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2925)
(Voor de EER relevante tekst)

(2005/610/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 89/106/EEG
1988 betreffende de onderlinge
bestuursrechtelijke bepalingen
bouw bestemde producten (1),
lid 2,

(4)

Het niveau van die beperking kan slechts worden uitgedrukt als een bepaald materiaalgedrag bij brand van de
producten in hun uiteindelijke toepassing.

(5)

Bij wijze van harmoniserende oplossing werd een klassenindeling vastgesteld bij Beschikking 2000/147/EG van
de Commissie van 8 februari 2000 ter uitvoering van
Richtlijn 89/106/EEG van de Raad wat de indeling van
voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand betreft (3).

(6)

Voor bepaalde voor de bouw bestemde producten dient
de klassenindeling van Beschikking 2000/147/EG te worden toegepast.

(7)

Het materiaalgedrag bij brand van veel voor de bouw
bestemde producten en/of materialen die zijn opgenomen in de klassenindeling van Beschikking
2000/147/EG, is duidelijk vastgesteld en is bij de voor
brand bevoegde regelgevende instanties in de lidstaten
voldoende bekend, zodat zij op dit specifieke gedragskenmerk niet hoeven te worden getest.

(8)

De producten zijn in relatie tot de uiteindelijke toepassing ervan beoordeeld, indien toepasselijk.

(9)

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

van de Raad van 21 december
aanpassing van de wettelijke en
der lidstaten inzake voor de
en met name op artikel 20,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In Richtlijn 89/106/EEG is geregeld dat het, teneinde
rekening te houden met de verschillende op nationaal,
regionaal of lokaal vlak bestaande beschermingsniveaus
voor bouwwerken, noodzakelijk kan zijn ten aanzien van
ieder fundamenteel voorschrift klassen van materiaalgedrag vast te stellen in de basisdocumenten. Deze documenten zijn in de vorm van een mededeling van de
Commissie betreffende de basisdocumenten van Richtlijn
89/106/EEG van de Raad (2) gepubliceerd.
Met betrekking tot het fundamentele voorschrift „brandveiligheid” noemt basisdocument nr. 2 een aantal onderling samenhangende maatregelen die tezamen de brandveiligheidsstrategie vaststellen, welke in de lidstaten op
verschillende wijze kan worden uitgewerkt.
Eén van die maatregelen die in basisdocument nr. 2
worden genoemd, is het beperken van het ontstaan en
de verspreiding van brand en rook op een bepaalde
plaats, door de kans dat voor de bouw bestemde producten bijdragen tot de volledige ontwikkeling van een
brand, te verkleinen.

(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12. 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 C 62 van 28.2.1994, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De voor de bouw bestemde producten en/of materialen die aan
alle eisen van het gedragskenmerk „materiaalgedrag bij brand”
voldoen zonder verdere tests te moeten ondergaan, zijn vermeld
in de bijlage.
(3) PB L 50 van 23.2.2000, blz. 14. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij
Beschikking 2003/632/EG (PB L 220 van 3.9.2003, blz. 5).
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Artikel 2
De specifieke klassen van de in Beschikking 2000/147/EG vastgestelde indeling naar materiaalgedrag bij
brand die op de verschillende voor de bouw bestemde producten en/of materialen van toepassing zijn, zijn
vermeld in de bijlage bij deze beschikking.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2005.
Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vice-voorzitter

11.8.2005
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BIJLAGE
In de tabellen in deze bijlage zijn de voor de bouw bestemde producten en/of materialen opgenomen die, zonder verdere
tests te moeten ondergaan, aan alle eisen van het gedragskenmerk „materiaalgedrag bij brand” voldoen.
Tabel 1
KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VOOR GLULAM (1)

Materiaal

Glulam

Productbeschrijving

Minimale gemiddelde dichtheid (2)
(kg/m3)

Minimale totale
dikte
(mm)

Klasse (3)

380

40

D-s2, d0

Gelijmde gelamelleerde houtproducten
overeenkomstig EN 14080.

(1) Geldt voor alle soorten en lijmen die onder de productnorm vallen.
(2) Vastgesteld overeenkomstig EN 13238.
(3) De klasse is vastgesteld in tabel 1 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG.

Tabel 2
KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VOOR LAMINAATVLOEREN

Type vloerbedekking (1)

Laminaatvloeren

Productbeschrijving

Minimale dichtheid
(kg/m3)

Minimale totale
dikte
(mm)

Klasse (2)
vloermateriaal

800

6,5

EFL

Laminaatvloeren vervaardigd overeenkomstig EN 13329:2000

(1) Vloerbedekking los gelegd op een ondervloer op basis van hout ≥ D-s2, d0, of een ondervloer van klasse A2-s1, d0.
(2) De klasse is vastgesteld in tabel 2 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG.

Tabel 3
KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VOOR VEERKRACHTIGE VLOERBEDEKKINGEN

ENproductnorm

Minimummassa
(g/m2)

Maximummassa
(g/m2)

Minimale
totale
dikte
(mm)

Klasse (2)
vloermateriaal

Eenkleurig en gedessineerd linoleum

EN 548

2 300

4 900

2

EFL

Homogene en heterogene vloerbedekkingen van pvc

EN 649

2 300

3 900

1,5

EFL

Vloerbedekkingen van pvc met schuimstoflaag

EN 651

1 700

5 400

2

EFL

Vloerbedekkingen van pvc met een op kurk gebaseerde
ruglaag

EN 652

3 400

3 700

3,2

EFL

Verende vloerbedekkingen van pvc

EN 653

1 000

2 800

1,1

EFL

Semi-flexibele tegels van pvc

EN 654

4 200

5 000

2

EFL

Linoleum met een kurkment rug

EN 687

2 900

5 300

2,5

EFL

Homogene en heterogene gladde rubbervloerbedekkingen met schuimrug

EN 1816

3 400

4 300

4

EFL

Homogene en heterogene gladde rubbervloerbedekkingen

EN 1817

3 000

6 000

1,8

EFL

Homogene en heterogene, geprofileerde rubbervloerbedekkingen

EN 12199

4 600

6 700

2,5

EFL

Type vloerbedekking (1)

(1) Vloerbedekking los gelegd op een ondervloer op basis van hout ≥ D-s2, d0, of een ondervloer van klasse A2-s1, d0.
(2) De klasse is vastgesteld in tabel 2 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG.
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Tabel 4
KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VOOR TEXTIELE VLOERBEDEKKINGEN
ENproductnorm

Klasse (2)
vloermateriaal

Kamerbreed tapijt met pool en tapijttegels met pool, niet-brandvertragend, machinaal
vervaardigd (3)

EN 1307

EFL

Doorgestikte textiele vloerbedekkingen zonder pool, niet-brandvertragend (3)

EN 1470

EFL

Doorgestikte textiele vloerbedekkingen met pool, niet-brandvertragend (3)

EN 13297

EFL

Type vloerbedekking (1)

(1) Vloerbedekking verlijmd of los gelegd op een ondervloer van klasse A2-s1, d0.
(2) De klasse is vastgesteld in tabel 2 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG.
(3) Textiele vloerbedekkingen met een totale massa van maximaa 4 800 g/m2 en een minimale poolhoogte van 1,8 mm (ISO 1766) en:
— een oppervlak van 100 % wol;
— een oppervlak van 80 % wol of meer — 20 % polyamide of minder;
— een oppervlak van 80 % wol of meer — 20 % polyamide/polyester of minder;
— een oppervlak van 100 % polyamide;
— een oppervlak van 100 % polypropyleen en indien met rug van SBR-schuim, een totale massa van > 780 g/m2. Alle polypropyleentapijten met andere schuimrug zijn uitgesloten.

