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

VERORDENING (EG) Nr. 1818/2005 VAN DE COMMISSIE
van 8 november 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 9 november 2005.

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

Gedaan te Brussel, 8 november 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. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005,
blz. 3).
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 8 november 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

052
096
204
999

64,3
25,4
55,1
48,3

0707 00 05

052
204
999

97,1
23,8
60,5

0709 90 70

052
204
999

111,0
56,8
83,9

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

052
624
999

68,7
88,6
78,7

0805 50 10

052
388
528
999

72,0
79,4
60,8
70,7

0806 10 10

052
400
508
624
720
999

106,2
240,3
246,9
175,2
95,6
172,8

0808 10 80

052
096
388
400
404
512
720
800
804
999

93,3
15,6
97,7
106,0
103,5
71,0
26,7
146,5
82,0
82,5

0808 20 50

052
720
999

99,5
48,4
74,0

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. 1819/2005 VAN DE COMMISSIE
van 8 november 2005
tot vaststelling van een jaarprogramma voor de toewijzing aan de lidstaten van voor het
begrotingsjaar 2006 te boeken financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit
interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap
fen om deze op de markt te verkopen, moet het hierboven bedoelde bedrag worden vastgesteld, zodat het
mageremelkpoeder dat voor het programma voor 2006
nodig is, op de markt kan worden aangekocht. Bovendien moeten met het oog op een goede uitvoering van
het leveringscontract de vereiste bepalingen worden vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3730/87 van de Raad van 10
december 1987 houdende algemene voorschriften voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan bepaalde
organisaties met het oog op verstrekking aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap (1), en met name op artikel 6,

(5)

Krachtens artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr.
3149/92 kan, indien een in het jaarprogramma opgenomen product in de lidstaat waar het nodig is, niet in de
interventievoorraden beschikbaar is, toestemming worden
verleend voor de overdracht van dit product uit een lidstaat waar het wél in de interventievoorraden voorhanden
is. De toestemming voor de overdrachten die nodig zijn
voor de uitvoering van het programma voor 2006, moet
worden verleend, indien de in artikel 7 van Verordening
(EEG) nr. 3149/92 vastgestelde voorwaarden worden nageleefd.

(6)

Voor de uitvoering van het programma geldt als ontstaansfeit in de zin van artikel 3 van Verordening (EG)
nr. 2799/98 de datum waarop het boekjaar voor het
beheer van de interventievoorraden ingaat.

(7)

De Commissie heeft, overeenkomstig artikel 2, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 3149/92, bij het opstellen van dit
jaarprogramma het advies ingewonnen van de grote organisaties die vertrouwd zijn met de problemen van de
meest behoeftigen in de Gemeenschap.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming zijn met het advies van alle betrokken comités van beheer,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15
december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel
voor de euro (2), en met name op artikel 3, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EEG) nr.
3149/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de
meest behoeftigen in de Gemeenschap (3) moet de Commissie een distributieprogramma vaststellen dat met de
voor het begrotingsjaar 2006 beschikbare kredieten moet
worden gefinancierd. Het programma bevat met name
voor elke lidstaat die aan de actie deelneemt, de voor
de uitvoering van zijn aandeel in het programma beschikbaar gestelde maximale financiële middelen en de
hoeveelheid die voor elke soort producten uit de interventievoorraad mag worden genomen.

(2)

De bij de actie voor 2006 betrokken lidstaten hebben
overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
3149/92 de nodige gegevens voor dit jaarprogramma
verstrekt.

(3)

Voor de toewijzing van de financiële middelen moet rekening worden gehouden met de opgedane ervaring en
met de mate waarin de lidstaten gebruik hebben gemaakt
van de hun in de vorige jaren toegewezen middelen.

(4)

Krachtens artikel 2, lid 3, punt 1, onder c), van Verordening (EEG) nr. 3149/92 kunnen bedragen worden toegewezen voor de aankoop op de markt van producten die
tĳdelĳk niet beschikbaar zijn in de interventievoorraden.
Aangezien de interventievoorraden mageremelkpoeder
momenteel erg karig zijn en reeds regelingen zijn getrof-

(1) PB L 352 van 15.12.1987, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2535/95 (PB L 260 van 31.10.1995, blz. 3).
(2) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 1.
(3) PB L 313 van 30.10.1992, blz. 50. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1608/2005 (PB L 256 van 30.9.2005,
blz. 13).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor 2006 vindt de levering van de levensmiddelen die bestemd
zijn om in het kader van Verordening (EEG) nr. 3730/87 aan de
meest behoeftigen in de Gemeenschap te worden verstrekt,
plaats volgens het in bijlage I bij de onderhavige verordening
opgenomen programma.
Artikel 2
1.
De bedragen die aan de lidstaten worden toegewezen om
het voor de uitvoering van het in artikel 1 bedoelde programma
vereiste mageremelkpoeder op de markt te kunnen kopen, worden vastgesteld in bijlage II.
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2.
De toewijzing van het contract voor de levering van het in
lid 1 bedoelde mageremelkpoeder is verbonden aan de voorwaarde dat de betrokken inschrijver ten name van het interventiebureau een zekerheid stelt die gelijk is aan het bedrag van de
offerte.
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Artikel 4
Voor de uitvoering van het in artikel 1 van de onderhavige
verordening bedoelde programma geldt als ontstaansfeit in de
zin van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2799/98 de datum 1
oktober 2005.

Artikel 3
De toestemming voor de intracommunautaire overdracht van de
in bijlage III bij de onderhavige verordening vermelde producten
wordt verleend, indien de in artikel 7 van Verordening (EEG) nr.
3149/92 vastgestelde voorwaarden worden nageleefd.

Artikel 5
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, 8 november 2005.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Jaarprogramma voor verstrekking van levensmiddelen 2006
a) Voor de uitvoering van het programma in elke lidstaat beschikbaar gestelde financiële middelen:
(in EUR)
Lidstaat

Toewijzing

België

3 064 940

Griekenland

7 127 822

Spanje

53 793 470

Frankrijk

48 059 949

Ierland

355 874

Italië

73 538 420

Letland

2 096 236

Litouwen

2 489 508

Luxemburg

34 959

Hongarije

6 764 115

Malta

401 030

Polen

43 408 602

Portugal

13 306 532

Slovenië

1 334 827

Finland

3 637 860
Totaal

259 414 143

b) Hoeveelheid van elke soort uit de communautaire interventievoorraden te nemen producten voor verstrekking in elke
lidstaat binnen de grenzen van de onder a) aangegeven bedragen:
(in ton)
Lidstaat

België

Granen

12 121

Griekenland

Rijst (padie)

2 800

Boter

Suiker

450

15 000

Spanje

73 726

28 000

13 560

Frankrijk

75 851

55 000

10 564

Ierland

2 000

120

Italië

115 253

Letland

19 706

Litouwen

16 000

Hongarije

63 587

20 000

6 833

3 500

5 000

Malta

1 877

600

Polen

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugal

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovenië

1 262

600

Finland

18 500
Totaal

500 778

300
500

161 000

41 500

12 847

NL
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BIJLAGE II
Bedragen die binnen de grenzen van de in bijlage I, onder a), aangegeven bedragen aan de lidstaten worden toegewezen
voor de aankoop van mageremelkpoeder op de communautaire markt:
Lidstaat

EUR

Griekenland

4 538 402

Italië

33 849 510

Luxemburg

33 295

Malta

101 734

Polen

6 185 397

Slovenië

863 810

Finland

1 274 443
Totaal

46 846 591
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BIJLAGE III
In het kader van het jaarprogramma 2006 toegestane intracommunautaire overdrachten

Product

Hoeveelheid
(in ton)

Houder

Ontvanger

1. Granen

73 726

Ministerie van Landbouw, Frankrijk

FEGA, Spanje

2. Granen

115 253

Ministerie van Landbouw, Frankrijk

AGEA, Italië

3. Granen

17 287

Ministerie van Landbouw, Frankrijk

INGA, Portugal

4. Granen

1 262

MVH, Hongarije

AAMRD, Slovenië

5. Granen

1 877

Ministerie van Landbouw, Frankrijk

Nationaal Centrum voor Onderzoek en
Ontwikkeling, Malta

6. Rijst

5 000

Ministerie van Landbouw, Griekenland

Regelgevingsinstantie voor de markten
voor landbouw en voedingsproducten,
Litouwen

7. Rijst

20 000

Ministerie van Landbouw, Griekenland

ARR, Polen

8. Rijst

14 000

FEGA, Spanje

INGA, Portugal

9. Rijst

2 800

Ente Risi, Italië

BIRB, België

10. Rijst

38 396

Ente Risi, Italië

Ministerie van Landbouw, Frankrijk

11. Rijst

600

Ente Risi, Italië

Nationaal Centrum voor Onderzoek en
Ontwikkeling, Malta

12. Rijst

600

Ente Risi, Italië

AAMRD, Slovenië

FEGA, Spanje

INGA, Portugal

13. Suiker

1 700

14. Suiker

500

ARR, Polen

Ministerie van Landbouw, Finland

15. Suiker

300

AGEA, Italië

AAMRD, Slovenië

16. Boter

450

Ministerie van Landbouw en Voeding,
Ierland

BIRB, België

17. Boter

8 997

Ministerie van Landbouw en Voeding,
Ierland

Ministerie van Landbouw, Frankrijk

18. Boter

6 164

Ministerie van Landbouw en Voeding,
Ierland

ARR, Polen

19. Boter

631

FEGA, Spanje

AGEA, Italië
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VERORDENING (EG) Nr. 1820/2005 VAN DE COMMISSIE
van 8 november 2005
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG)
nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(7)

Verordening (EG) nr. 1623/2000 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(8)

Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
wijnmarkt (1), en met name op artikel 33,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1623/2000 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1623/2000 van de Commissie (2) is een systeem vastgesteld om wijnalcohol bij
openbare inschrijving af te zetten met het oog op gebruik als bio-ethanol in de sector motorbrandstoffen in
de Gemeenschap. Om voor deze alcohol de hoogste verkoopprijs te kunnen maken moet voor meer concurrentie
op de markt voor wijnalcohol worden gezorgd.

1) Artikel 92 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
i) punt c) wordt vervangen door:

(2)

Daartoe dient enerzijds een toeneming van het aantal
inschrijvers te worden bevorderd door vereenvoudiging
van de erkenningsprocedure. Anderzijds moeten die inschrijvende ondernemingen in voorkomend geval vrij op
de markt kunnen kiezen aan welke klanten zij de verwerkte alcohol zullen doorverkopen met het oog op het
uiteindelijke gebruik ervan.

(3)

Daarom is het wenselijk dat de inschrijvers niet reeds bij
de indiening van de biedingen de eindbestemming en de
eindkopers van de alcohol hoeven te vermelden, mits de
alcohol uiteindelijk als bio-ethanol in de sector motorbrandstoffen in de Gemeenschap wordt gebruikt.

(4)

Om een betere garantie te hebben dat het voorgeschreven
uiteindelijke gebruik van de alcohol in acht wordt genomen, is het wenselijk het bedrag van de uitvoeringszekerheid te verhogen.

(5)

(6)

Gepreciseerd dient te worden aan welke voorwaarden
ondernemingen ten aanzien van de datum van hun erkenning moeten voldoen om aan een openbare inschrijving te kunnen deelnemen.
De uitwisseling van gegevens tussen de interventiebureaus, de lidstaten en de Commissie dient doorzichtiger
en doeltreffender te worden gemaakt.

(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 194 van 31.7.2000, blz. 45. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1219/2005 (PB L 199 van 29.7.2005,
blz. 45).

„c) de vestigingsplaats en een kopie van de tekeningen
van de installaties waarin de alcohol tot absolute
alcohol wordt verwerkt, onder opgave van de jaarlijkse verwerkingscapaciteit daarvan;”;
ii) punt e) wordt vervangen door:
„e) de verbintenis van de onderneming te zullen verzekeren dat elke eindkoper van de alcohol deze
slechts als bio-ethanol voor de productie van
brandstof in de Gemeenschap zal gebruiken.”;
b) lid 5 wordt vervangen door:
„5.
De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in
kennis van elke nieuwe erkenning of intrekking van een
erkenning onder vermelding van de exacte datum van het
desbetreffende besluit.”.
2) In artikel 94 worden de leden 1 en 2 vervangen door:
„1.
Elke bieding moet afkomstig zijn van een onderneming die op de datum van bekendmaking van het bericht
van inschrijving erkend was.
2.
Een inschrijver mag slechts één enkel bod per toe te
wijzen partij indienen. Als een inschrijver meer dan één bod
per partij indient, is geen enkel ervan ontvankelijk.”.
3) In artikel 94 bis wordt punt c) geschrapt.
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4) In artikel 94 ter wordt lid 3 vervangen door:
„3.
De Commissie zendt een kennisgeving van de op
grond van dit artikel genomen besluiten aan de in het bezit
van alcohol zijnde lidstaten en interventiebureaus waarbij
biedingen zijn ingediend.”.
5) Artikel 94 quater wordt vervangen door:
„Artikel 94 quater
Verklaring van toewijzing en mededelingen aan de
Commissie
1.
Het interventiebureau meldt de inschrijvers onverwijld
schriftelijk, tegen bewijs van ontvangst, het resultaat van hun
bod.
2.
Binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de in artikel 94 ter, lid 3, bedoelde kennisgeving deelt het interventiebureau de Commissie voor elk van de ingediende biedingen
de naam en het adres van de betrokken inschrijver mee.
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3.
Binnen twee weken na de datum waarop de in lid 1
bedoelde melding is ontvangen, geeft het interventiebureau
aan elke inschrijver aan wie is gegund een verklaring van
toewijzing af waarin wordt bevestigd dat zijn bod is aanvaard.
4.
Binnen twee weken na de datum waarop de in lid 1
bedoelde melding is ontvangen, levert elke inschrijver aan
wie is gegund het bewijs dat hij bij het betrokken interventiebureau een uitvoeringszekerheid van 40 EUR per hectoliter alcohol 100 % vol heeft gesteld die moet garanderen dat
de totale hoeveelheid toegewezen alcohol voor de in artikel
92, lid 1, aangegeven doeleinden wordt gebruikt.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2006.

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

Gedaan te Brussel, 8 november 2005.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1821/2005 VAN DE COMMISSIE
van 8 november 2005
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1653/2004 ten aanzien van de posten van rekenplichtigen
van uitvoerende agentschappen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De Commissie heeft problemen ondervonden bij het vinden van goede kandidaten voor de post van rekenplichtige van een uitvoerend agentschap die bij het agentschap
wordt gedetacheerd.

(4)

De functie van rekenplichtige van een uitvoerend agentschap kan worden toevertrouwd aan een tijdelijk functionaris in de zin van artikel 2, onder a), van de Regeling
welke van toepassing is op de andere personeelsleden van
de Europese Gemeenschappen, die is vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de
Raad (3).

(5)

Verordening (EG) nr. 1653/2004 moet derhalve worden
gewijzigd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van
19 december 2002 tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's worden gedelegeerd (1),
en met name op artikel 15,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Gezien het advies van de Raad,
Gezien het advies van de Rekenkamer,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de
Commissie van 21 september 2004 houdende een model
voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003
van de Raad tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor
het beheer van communautaire programma's worden gedelegeerd (2) bepaalt dat het directiecomité van een uitvoerend agentschap een rekenplichtige van het uitvoerende agentschap aanstelt die onder het Statuut vallende
ambtenaar is.
De taken van de rekenplichtige van een uitvoerend agentschap, die in artikel 30 worden beschreven, zijn beperkt
tot de administratieve begroting van het uitvoerende
agentschap, terwijl de rekenplichtige van de Commissie
belast is met alle taken in verband met de door de uitvoerende agentschappen uitgevoerde beleidsbegroting.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1653/2004 komt de
inleidende zin van de eerste alinea als volgt te luiden:
„Het directiecomité stelt een rekenplichtige aan, die gedetacheerd ambtenaar of rechtstreeks door het agentschap aangeworven tijdelijk functionaris is en wordt belast met:”
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, 8 november 2005.
Voor de Commissie
Dalia GRYBAUSKAITĖ

Lid van de Commissie

(1) PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.
(2) PB L 297 van 22.9.2004, blz. 6.

(3) PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 (PB L 124 van 27.4.2004,
blz. 1).
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VERORDENING (EG) Nr. 1822/2005 VAN DE COMMISSIE
van 8 november 2005
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 466/2001 wat betreft nitraten in sommige groenten
(Voor de EER relevante tekst)

alleen op hun nationale grondgebied en voor nationale
consumptie.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(6)

Nitraten zijn aanwezig in andere groenten, soms in hoge
gehalten. Om de toekomstige discussies over een strategie
op de langere termijn voor het beheer van het risico van
nitraten in groenten te voeden, moeten de lidstaten de
nitraatgehalten in groenten controleren en voorzover
mogelijk streven naar een verlaging van de gehalten,
met name door de toepassing van verbeterde landbouwpraktijken. Een geactualiseerde wetenschappelijke risicobeoordeling van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid moet de risico’s van nitraten in groenten helpen
verduidelijken. De in Verordening (EG) nr. 466/2001
vastgestelde maximumgehalten moeten opnieuw worden
bekeken, rekening houdend met de door voornoemde
activiteiten verstrekte informatie.

(7)

Verordening (EG) nr. 466/2001 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen (1), en met name op
artikel 2, lid 3,
Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verordening (EG) nr. 466/2001 van de Commissie van
8 maart 2001 tot vaststelling van maximumgehalten aan
bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (2), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 563/2002 (3), voorziet
met name in specifieke maatregelen betreffende de nitraatgehalten in sla en spinazie en stelt overgangsperioden vast tijdens welke sla en spinazie waarvan het nitraatgehalte hoger is dan het maximumgehalte op het
nationale grondgebied in het verkeer kunnen worden gebracht.
Ondanks ontwikkelingen bij de toepassing van goede
landbouwpraktijken wijzen de controlegegevens van de
lidstaten erop dat zich problemen blijven voordoen bij
de naleving van de maximumgehalten aan nitraten voor
sla en spinazie.
Veel gevallen waarin de maximumgehalten voor nitraten
in verse spinazie niet worden nageleefd, doen zich in de
maand oktober voor. De zomerperiode voor spinazie
omvat thans de maand oktober, terwijl voor sla oktober
in de winterperiode ligt. Voor een grotere samenhang
moet oktober worden opgenomen in de winterperiode
voor verse spinazie.
In regio’s waar zich moeilijkheden voordoen om het
nitraatgehalte onder de maximumgehalten voor verse
sla en verse spinazie te houden, bijvoorbeeld als gevolg
van minder dagelijks zonlicht, hebben bepaalde lidstaten
om afwijkingen verzocht en voldoende informatie verstrekt waaruit blijkt dat onderzoek wordt gedaan om
de gehalten in de toekomst te helpen verlagen.
In afwachting van verdere ontwikkelingen bij de toepassing van goede landbouwpraktijken is het dienstig dat die
lidstaten gedurende een beperkte periode worden gemachtigd om toe te staan dat verse sla en verse spinazie
waarvan het nitraatgehalte hoger is dan de maximumgehalten verder in het verkeer worden gebracht, zij het

(1) PB L 37 van 13.2.1993, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
(2) PB L 77 van 16.3.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 856/2005 (PB L 143 van 7.6.2005, blz. 3).
(3) PB L 86 van 3.4.2002, blz. 5.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 466/2001 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 3 wordt geschrapt.
2) Het volgende artikel 3 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 3 bis
De lidstaten controleren de nitraatgehalten in groenten die
hoge gehalten bevatten, met name groene bladgroenten, en
delen de resultaten daarvan uiterlijk op 30 juni van elk jaar
aan de Commissie mee.”.
3) Het volgende artikel 3 ter wordt ingevoegd:
„Artikel 3 ter
1.
In afwijking van artikel 1, lid 1, worden België, Ierland,
Nederland en het Verenigd Koninkrijk tot en met 31 december 2008 gemachtigd om op hun grondgebied gekweekte en
voor consumptie op hun grondgebied bestemde verse spinazie met nitraatgehalten die hoger zijn dan de in punt 1.1 van
bijlage I vastgestelde maximumgehalten in het verkeer te
brengen.
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2.
In afwijking van artikel 1, lid 1, worden Ierland en het
Verenigd Koninkrijk tot en met 31 december 2008 gemachtigd om op hun grondgebied gekweekte en voor consumptie
op hun grondgebied bestemde en tijdens het gehele jaar
geoogste verse sla met nitraatgehalten die hoger zijn dan
de in punt 1.3 van bijlage I vastgestelde maximumgehalten
in het verkeer te brengen.
In afwijking van artikel 1, lid 1, wordt Frankrijk tot en met
31 december 2008 gemachtigd om op zijn grondgebied
gekweekte en voor consumptie op zijn grondgebied bestemde en van 1 oktober tot en met 31 maart geoogste
verse sla met nitraatgehalten die hoger zijn dan de in punt

9.11.2005

1.3 van bijlage I vastgestelde maximumgehalten in het verkeer te brengen.”.
4) Deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 466/2001
wordt vervangen door de tabel in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 november 2005.
Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie

9.11.2005
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BIJLAGE
Deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 466/2001 wordt vervangen door:
„Deel 1: Nitraten

Product

1.1. Spinazie (1)
(Spinacia oleracea)

Maximumgehalte (mg NO3/kg)

Geoogst van 1 oktober t/m
31 maart

3 000

Geoogst van 1 april t/m
30 september

2 500

1.2. Spinazieconserven of
diepgevroren spinazie
1.3. Sla (Lactuca sativa L.)
(onder glas gekweekte
en vollegrondssla), behalve de onder punt
1.4 vermelde sla.

2 000
Geoogst van 1 oktober t/m
31 maart:
onder glas gekweekte sla

4 500 (3)

vollegrondssla

4 000 (3)

Bemonsterings-methode

Referentie-analyse-methode

Richtlijn 2002/63/EG van de
Commissie (2)

Richtlijn 2002/63/EG
Richtlijn 2002/63/EG. Elk laboratorium-monster dient echter uit ten minste tien kroppen
te bestaan

Geoogst van 1 april t/m
30 september:

1.4. IJsbergsla (4)

1.5. Babyvoeding en bewerkte voedingsmiddelen op basis van
granen voor zuigelingen en peuters (5) (6)

onder glas gekweekte sla

3 500 (3)

vollegrondssla

2 500 (3)

Onder glas gekweekte sla

2 500 (3)

Vollegrondssla

2 000 (3)

200

Richtlijn 2002/63/EG. Elk laboratorium-monster dient echter uit ten minste tien kroppen
te bestaan
Richtlijn 2002/63/EG (bepalingen voor bewerkte voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong en voor bewerkte voedingsmiddelen van dierlijke
oorsprong)

(1) Het maximumgehalte voor verse spinazie is niet van toepassing voor verse spinazie die zal worden verwerkt en die rechtstreeks in bulk
wordt vervoerd van het veld naar het verwerkend bedrijf.
(2) PB L 187 van 16.7.2002, blz. 30.
(3) Bij gebrek aan aangepaste etikettering waarin de productiemethode is vermeld, is het voor vollegrondssla vastgestelde maximumgehalte
van toepassing.
(4) Beschreven in Verordening (EG) nr. 1543/2001 van de Commissie van 27 juli 2001 tot vaststelling van de handelsnorm voor sla,
krulandĳvie en andĳvie (PB L 203 van 28.7.2001, blz. 9).
(5) Babyvoeding en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen voor zuigelingen en peuters, als omschreven in artikel 1 van Richtlijn
96/5/EG, Euratom van de Commissie van 16 februari 1996 inzake bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding
voor zuigelingen en peuters (PB L 49 van 28.2.1996, blz. 17). De maximumgehalten gelden voor het product zoals aangeboden voor
gebruik of als gereconstitueerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
(6) De Commissie bekijkt vóór 1 april 2006 opnieuw de maximumgehalten voor nitraten in voedingsmiddelen voor zuigelingen en
peuters, rekening houdend met de vooruitgang in de wetenschappelijke en technologische kennis.”.
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RICHTLIJN 2005/76/EG VAN DE COMMISSIE
van 8 november 2005
tot wijziging van de Richtlijnen 90/642/EEG en 86/362/EEG van de Raad wat betreft de daarin
vastgestelde maximumgehalten aan residuen van kresoxim-methyl, cyromazine, bifenthrin,
metalaxyl en azoxystrobin
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De MRL's worden op de ondergrens van de analytische
bepaling vastgesteld wanneer toegelaten toepassingen van
gewasbeschermingsmiddelen niet tot waarneembare gehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in of op
het levensmiddel leiden, wanneer er geen toegelaten toepassingen zijn, wanneer door de lidstaten toegelaten toepassingen niet met de nodige gegevens zijn onderbouwd,
of wanneer toepassingen in derde landen die leiden tot
residuen in of op levensmiddelen die op de markt van de
Gemeenschap verkrijgbaar kunnen zijn, niet met de overeenkomstige nodige gegevens zijn onderbouwd.

(5)

De Commissie is in kennis gesteld van nieuwe of gewijzigde toepassingen van bepaalde bestrijdingsmiddelen die
onder de Richtlijnen 90/642/EEG en 86/362/EEG vallen.
Het betreft kresoxim-methyl, cyromazine, bifenthrin, metalaxyl en azoxystrobin.

(6)

De levenslange blootstelling van de consument aan deze
bestrijdingsmiddelen via levensmiddelen die residuen
daarvan kunnen bevatten, is beoordeeld volgens in de
Gemeenschap gangbare procedures en werkwijzen en
door de Wereldgezondheidsorganisatie gepubliceerde
richtsnoeren (4). Er is berekend dat met de MRL's in
kwestie de aanvaardbare dagelijkse inname niet wordt
overschreden.

(7)

Uit de beschikbare informatie blijkt dat geen ARfD en
dus ook geen beoordeling van de acute effecten nodig is.

(8)

Daarom moeten voor deze bestrijdingsmiddelen nieuwe
MRL's worden vastgesteld.

(9)

Dat op communautair niveau voorlopige MRL's worden
vastgesteld of gewijzigd, neemt niet weg dat de lidstaten
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn
91/414/EEG en bijlage VI daarbij voorlopige MRL's
voor metalaxyl kunnen vaststellen. Om andere toepassingen van metalaxyl of metalaxyl-m toe te staan, volstaat
een periode van vier jaar. Daarna moeten de voorlopige
communautaire MRL's definitief worden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986
tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen (1), en met name op artikel 10,
Gelet op Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van 27 november
1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van
bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (2), en met
name op artikel 7,
Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (3), en met name op artikel 4, lid 1, onder f),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG valt de toelating
van gewasbeschermingsmiddelen voor gebruik op bepaalde gewassen onder de bevoegdheid van de lidstaten.
Deze toelating moet stoelen op een beoordeling van de
gevolgen voor de gezondheid van mens en dier en voor
het milieu. Bij deze beoordeling moet onder meer worden gekeken naar de blootstelling van toedieners en omstanders, de milieueffecten in bodem, water en lucht, en
de gevolgen bij mens en dier van de consumptie van
residuen op behandelde gewassen.
De maximumresidugehalten (MRL's) worden vastgesteld
op basis van een zodanige toepassing van de minimumhoeveelheden bestrijdingsmiddelen die voor een effectieve
gewasbescherming nodig zijn, dat de hoeveelheid residu
zo klein mogelijk is en, met name uit het oogpunt van
milieubescherming en gelet op de geschatte opname via
de voeding, toxicologisch aanvaardbaar blijft.
De MRL's van bestrijdingsmiddelen moeten telkens opnieuw worden bezien. Zij kunnen worden aangepast naar
aanleiding van nieuwe toepassingen of informatie.

(1) PB L 221 van 7.8.1986, blz. 37. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2005/48/EG van de Commissie (PB L 219 van 24.8.2005,
blz. 29).
(2) PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2005/48/EG van de Commissie.
(3) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2005/34/EG van de Commissie (PB L 125 van 18.5.2005,
blz. 5).

(4) Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (herziene versie), opgesteld door het GEMS/voedselprogramma in samenwerking met het Codex-comité voor residuen van bestrijdingsmiddelen, gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, 1997
(WHO/FSF/FOS/97.7).
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Richtlijn 90/642/EEG en Richtlijn 86/362/EEG moeten
dienovereenkomstig worden gewijzigd.
De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Deel A van bijlage II bij Richtlijn 86/362/EEG wordt gewijzigd
overeenkomstig bijlage I bij deze richtlijn.
Artikel 2
Deel A van bijlage II bij Richtlijn 90/642/EEG wordt gewijzigd
overeenkomstig bijlage II bij deze richtlijn.

L 293/15

Zij passen die bepalingen toe vanaf 10 mei 2006.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 4
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Artikel 3
1.
De lidstaten dienen uiterlijk op 9 mei 2006 de nodige
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en
bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen
de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee,
alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die
bepalingen en deze richtlijn.

Gedaan te Brussel, 8 november 2005.
Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
In deel A van bijlage II bij Richtlijn 86/362/EEG komt de regel voor metalaxyl als volgt te luiden:

Residuen van bestrijdingsmiddelen

„Metalaxyl, inclusief andere mengsels van samenstellende
isomeren, waaronder metalaxyl-m (som van de isomeren)

Maximumgehalte in mg/kg

0,05 (*) (p)
GRANEN

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
(p) Geeft aan dat het maximumresidugehalte voorlopig is vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn
91/414/EEG.”.
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BIJLAGE II
In deel A van bijlage II bij Richtlijn 90/642/EEG komen de regels voor kresoxim-methyl, cyromazine, bifenthrin,
metalaxyl en azoxystrobin als volgt te luiden:
Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop
de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen
van toepassing zijn

Kresoxim-methyl

Cyromazine

Bifenthrin

Metalaxyl, inclusief
andere mengsels
van samenstellende
isomeren, waaronder metalaxyl-m
(som van de
isomeren)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1

0,5 (p)

1

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*) (p)

0,1 (*)

0,2

0,05 (*)

0,3

1 (p)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,05 (*) (p)

0,05 (*)

Azoxystrobin

„1. Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren,
zonder toegevoegde suiker; noten
i)

CITRUS-VRUCHTEN
Grapefruits
Citroenen
Lemmetjes (limoenen)
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten daaronder begrepen
Sinaasappelen
Pomelo's
Andere

ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)
Amandelen
Paranoten
Cashewnoten
Kastanjes
Kokosnoten
Hazelnoten
Macadamianoten
Pecannoten
Pijnappels (pijnboompitten)
Pimpernoten (pistaches)
Walnoten (okkernoten)
Andere
iii) PITVRUCHTEN
Appelen
Peren
Kweeperen
Andere
iv) STEENVRUCHTEN
Abrikozen
Kersen
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen
daaronder begrepen

NL
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Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop
de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen
van toepassing zijn

Kresoxim-methyl

Cyromazine

Bifenthrin

Metalaxyl, inclusief
andere mengsels
van samenstellende
isomeren, waaronder metalaxyl-m
(som van de
isomeren)

Azoxystrobin

Pruimen
Andere
v)

BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT
a) Tafel- en wijndruiven

0,05 (*)
1

0,2

2

Tafeldruiven

2 (p)

Wijndruiven

1 (p)

b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)

1

0,5

0,5 (p)

2

0,05 (*) (p)

0,05 (*)

Bramen

0,3

3

0,3

3

0,05 (*)

0,05 (*)

Dauwbramen
Loganbessen
Frambozen
Andere
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover
niet wild)

0,05 (*) (p)

0,05 (*)

0,05 (*) (p)

0,05 (*)

Blauwe bosbessen
Veenbessen
Aalbessen (rood, zwart en wit)

1

Kruisbessen

1

Andere
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten

0,5

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

vi) DIVERSE VRUCHTEN

0,05 (*) (p)

0,05 (*)

Avocado's
Bananen

0,1

2

Dadels
Vijgen
Kiwi's
Kumquats
Lychees
Mango's
Olijven
Papaja's
Passievruchten
Ananassen

0,2
0,2
0,2
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Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop
de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen
van toepassing zijn

Kresoxim-methyl

Cyromazine

Bifenthrin

Metalaxyl, inclusief
andere mengsels
van samenstellende
isomeren, waaronder metalaxyl-m
(som van de
isomeren)

Azoxystrobin

Granaatappels
Andere

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

2. Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd
i)

WORTEL- EN KNOLGEWASSEN
Kroten (rode bieten)

0,1 (p)

1

Wortelen

0,2

Maniok
Knolselderij

0,3

Mierikswortel (peperwortel)

0,1 (p)

0,2

0,1 (p)

0,2

Aardperen (topinamboers)
Pastinaken
Wortelpeterselie

0,2

Radijzen

0,1

(p)

Schorseneren

0,2
0,2

Bataten (zoete aardappelen)
Koolraap
Rapen
Yams
Andere
ii)

BOLGEWASSEN

0,05 (*) (p)

0,05 (*)
0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

Knoflook

0,5 (p)

Uien

0,5 (p)

Sjalotten

0,5 (p)

Bosuien

0,2 (p)

Andere
iii)

0,05 (*)

0,05 (*)

(p)

2
0,05 (*)

VRUCHTGROENTEN
a) Solanaceae
Tomaten
Pepers (paprika's)
Aubergines
Andere
b) Cucurbitaceae met eetbare schil
Komkommers
Augurken
Courgettes

1

0,2

0,5

2
0,2

(p)

0,5 (p)

1
0,5

0,05 (*) (p)

0,05 (*)
0,05 (*)

1

0,1

1
0,5 (p)
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Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop
de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen
van toepassing zijn

Kresoxim-methyl

Cyromazine

Bifenthrin

Azoxystrobin

0,05 (*) (p)

Andere
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

Metalaxyl, inclusief
andere mengsels
van samenstellende
isomeren, waaronder metalaxyl-m
(som van de
isomeren)

0,2

Meloenen

0,05 (*)

0,5

0,3

0,2 (p)

0,3

0,2 (p)

0,05 (*)

0,05 (*) (p)

Pompoenen
Watermeloenen
Andere

iv)

d) Suikermaïs

0,05 (*)

0,05 (*)

KOOLSOORTEN

0,05 (*)

0,05 (*)

a) Bloemkoolachtigen

0,05 (*)

0,05 (*) (p)

0,05 (*)

0,2

0,1 (p)

0,5

Broccoli
Bloemkool
Andere
b) Sluitkoolachtigen

1

0,3

Spruitjes
1 (p)

Sluitkool

0,05 (*) (p)

Andere
c) Bladkoolachtigen

0,05 (*)

5

Chinese kool
0,2 (p)

Boerenkool

0,05 (*) (p)

Andere
d) Koolrabi
v)

BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN
a) Sla en dergelijke

0,05 (*)

0,05 (*) (p)

0,2

0,05 (*)
15

2

3

Tuinkers
Veldsla
Sla

2 (p)

Andijvie

1 (p)

Andere

0,05 (*) (p)
0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*) (p)

0,05 (*)

c) Waterkers

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*) (p)

0,05 (*)

d) Witlof

0,05 (*)

0,05 (*)

0,3 (p)

0,2

b) Spinazie en dergelijke
Spinazie
Snijbiet
Andere
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Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop
de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen
van toepassing zijn

Kresoxim-methyl

e) Kruiden

Cyromazine

Bifenthrin

Metalaxyl, inclusief
andere mengsels
van samenstellende
isomeren, waaronder metalaxyl-m
(som van de
isomeren)

15

0,05 (*)

1 (p)

Azoxystrobin

3

Kervel
Bieslook
Peterselie
Bladselderij
Andere
vi)

PEULGROENTEN (vers)

0,05 (*) (p)

0,05 (*)

Bonen (met peul)

5

0,5

1

Bonen (zonder peul)

0,2

Erwten (met peul)

5

0,1

0,5

Erwten (zonder peul)

0,2

Andere
vii)

0,05 (*)

STENGELGROENTEN (vers)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

Asperges
Kardoen
Bleekselderij

2

5

2

1

Knolvenkel
Artisjokken
Prei

5

0,2 (p)

0,1

0,05 (*) (p)

0,05 (*)

(p)

0,05 (*)

Rabarber
Andere
viii) FUNGI

0,05 (*)
0,05 (*)

a) Gekweekte paddestoelen

0,05 (*)

0,05 (*)

5

b) Wilde paddestoelen
3. Peulvruchten

0,05 (*)

0,05 (*)
0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*) (p)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*) (p)

Bonen
Linzen
Erwten
Andere
4. Oliehoudende Zaden
Lijnzaad
Pinda's
Papaverzaad
Sesamzaad
Zonnebloempitten

0,1
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Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop
de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen
van toepassing zijn

Kresoxim-methyl

Cyromazine

Bifenthrin

Metalaxyl, inclusief
andere mengsels
van samenstellende
isomeren, waaronder metalaxyl-m
(som van de
isomeren)

Azoxystrobin

Kool- en raapzaad

0,5

Sojabonen

0,5

Mosterdzaad
Katoenzaad
Andere
5. Aardappelen

0,05 (*)
0,05 (*)

(p)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

0,05 (*)

6. Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan
niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

0,1 (*)

0,05 (*)

5

0,1 (*) (p)

0,1 (*)

7. Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

0,1 (*)

0,05 (*)

10

10 (p)

20

Vroege aardappelen
Bewaaraardappelen

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
(p) Geeft aan dat het maximumresidugehalte voorlopig is vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG.”.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 13 oktober 2005
tot wijziging van Beschikking 2005/180/EG houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens
Richtlijn 96/49/EG van de Raad bepaalde afwijkingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen
per spoor vast te stellen
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3555)
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2005/777/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Verschillende lidstaten hebben de Commissie uiterlijk op
31 december 2003 in kennis gesteld van hun wens om
afwijkingen van Richtlijn 96/49/EG vast te stellen. Bij
Beschikking 2005/180/EG van de Commissie van 4
maart 2005 houdende toestemming voor de lidstaten
om krachtens Richtlijn 96/49/EG van de Raad bepaalde
afwijkingen inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen per
spoor (3) vast te stellen heeft de Commissie deze lidstaten
toestemming gegeven om de in de bijlagen I en II van die
beschikking vermelde afwijkingen vast te stellen.

(4)

De bijlage van Richtlijn 96/49/EG is bij Richtlijn
2004/89/EG van de Commissie (4) opnieuw gewijzigd.
Krachtens Richtlijn 2004/89/EG moesten de lidstaten uiterlijk op 1 oktober 2004 nationale wetgeving in werking doen treden, zodat 30 september 2004 de in artikel
6, lid 9, van Richtlijn 96/49/EG bedoelde laatste toepassingsdatum is.

(5)

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie vóór 31
december 2004 meegedeeld dat het zijn bestaande in
bijlage I bij Beschikking 2005/180/EG opgenomen afwijkingen wenste te wijzigen. De Commissie heeft onderzocht of de kennisgevingen voldoen aan de voorwaarden
van artikel 6, lid 9, van Richtlijn 96/49/EG en heeft ze
goedgekeurd. Deze lidstaat dient derhalve toestemming te
krijgen om die afwijkende bepalingen vast te stellen.

(6)

Bijlage I bij Beschikking 2005/180/EG moet derhalve
worden gewijzigd.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 96/49/EG van de Raad van 23 juli 1996
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per
spoor (1), inzonderheid op artikel 6, lid 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(1)

Krachtens artikel 6, lid 9, van Richtlijn 96/49/EG moeten
de lidstaten de Commissie voor het eerst uiterlijk op 31
december 2002 of uiterlijk twee jaar na de laatste toepassingsdatum van de gewijzigde versies van de bijlage van
de richtlijn vooraf in kennis stellen van hun afwijkingen.

De bijlage van Richtlijn 96/49/EG is bij Richtlijn
2003/29/EG van de Commissie (2) gewijzigd. Krachtens
Richtlijn 2003/29/EG moesten de lidstaten uiterlijk op 1
juli 2003 nationale wetgeving in werking doen treden,
zodat 30 juni 2003 de in artikel 6, lid 9, van Richtlijn
96/49/EG bedoelde laatste toepassingsdatum is.

PB L 235 van 17.9.1996, blz. 25. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 2004/110/EG van de Commissie (PB L 365 van
10.12.2004, blz. 24).
(2) PB L 90 van 8.4.2003, blz. 47.

(3) PB L 61 van 8.3.2005, blz. 41.
(4) PB L 293 van 16.9.2004, blz. 14.
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De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 9 van
Richtlijn 94/55/EG van de Raad (1) ingestelde Comité
voor het vervoer van gevaarlijke goederen,

9.11.2005

Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beschikking 2005/180/EG wordt als volgt gewijzigd:
Bijlage I wordt gewijzigd door de in de bijlage bij de onderhavige beschikking opgesomde afwijkingen.

(1) PB L 319 van 12.12.1994, blz. 7. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 2004/111/EG van de Commissie (PB L 365 van
10.12.2004, blz. 25).

Gedaan te Brussel, 13 oktober 2005.
Voor de Commissie
Jacques BARROT

Vice-voorzitter
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BIJLAGE
Afwijkingen voor lidstaten voor kleine hoeveelheden van bepaalde gevaarlijke goederen
VERENIGD KONINKRIJK
RA-SQ 15.2 (gewijzigd)
Betreft: Vervoer van nominaal lege vaste tanks die niet als vervoersapparatuur bedoeld zijn (N2).
Referentie van de bijlage van de richtlijn: delen 5 en 7.
Inhoud van de bijlage van de richtlijn: Voorschriften voor vrachtprocedures, vervoer, exploitatie en voertuigen.
Verwijzing naar de nationale wetgeving: „The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment
Regulations 2004: Regulation 5(14).”
Inhoud van de nationale wetgeving:
Opmerkingen: Het vervoer van dergelijke vaste tanks valt niet onder het vervoer van gevaarlijke goederen in normale zin
en de RID-bepalingen kunnen in de praktijk niet worden toegepast. Aangezien de tanks „nominaal leeg” zijn, is de
hoeveelheid gevaarlijke goederen die zich er feitelijk in bevindt, per definitie uiterst klein.
RA-SQ 15.4 (gewijzigd)
Betreft: Verschillende „maximale totale hoeveelheden per vervoerseenheid” voor de goederen van klasse 1 in de categorieën 1 en 2 van de tabel onder 1.1.3.1.
Referentie van de bijlage van de richtlijn: 1.1.3.1.
Inhoud van de bijlage van de richtlijn: Vrijstellingen in verband met de aard van de vervoersactiviteit.
Verwijzing naar de nationale wetgeving: „The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment
Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).”
Inhoud van de nationale wetgeving: Voorschriften voor vrijstellingen voor beperkte hoeveelheden en gemengde ladingen
explosieven.
Opmerkingen: Behelst verschillende grenswaarden voor hoeveelheden en vermenigvuldigingsfactoren voor gemengde ladingen goederen van klasse 1, te weten „50” voor categorie 1 en „500” voor categorie 2. Voor de berekening van
gemengde ladingen worden de vermenigvuldigingsfactoren „20” voor categorie 1 en „2” voor categorie 2 gehanteerd.
RA-SQ 15.5 (gewijzigd)
Betreft: Vaststelling RA-SQ 6.6.
Referentie van de bijlage van de richtlijn: 5.3.1.3.2.
Inhoud van de bijlage van de richtlijn: Versoepeling van etiketteringsvoorschriften voor gecombineerd rail/wegvervoer.
Verwijzing naar de nationale wetgeving: „The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment
Regulations 2004: Regulation 7(12).”
Inhoud van de nationale wetgeving: De etiketteringsvoorschriften zijn niet van toepassing wanneer de voertuigetiketten
duidelijk zichtbaar zijn.
Opmerkingen: Deze bepaling heeft altijd bestaan in de nationale wetgeving van het VK.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 28 oktober 2005
houdende principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het
oog op eventuele opneming van aminopyralid en fluopicolide in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG
van de Raad, volledig zijn
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4535)
(Voor de EER relevante tekst)

(2005/778/EG)
nent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid
voorgelegd.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(4)

Met deze beschikking wordt op het niveau van de Gemeenschap officieel bevestigd dat de dossiers in beginsel
voldoen aan de in bijlage II bij Richtlijn 91/414/EEG
vastgestelde voorschriften inzake gegevens en informatie
en, voor ten minste één gewasbeschermingsmiddel dat de
desbetreffende werkzame stof bevat, aan de in bijlage III
bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorschriften.

(5)

Deze beschikking mag geen afbreuk doen aan het recht
van de Commissie om de aanvrager te verzoeken aanvullende gegevens of informatie in te dienen teneinde
bepaalde punten uit het dossier te verduidelijken.

(6)

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 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), en met name op artikel 6, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 91/414/EEG voorziet in de opstelling van een
communautaire lijst van werkzame stoffen die mogen
worden gebruikt in gewasbeschermingsmiddelen.

(2)

Op 22 april 2004 heeft Dow AgroSciences Ltd bij de
autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk een dossier ingediend met een aanvraag om de werkzame stof aminopyralid op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.
Op 7 mei 2004 heeft Bayer CropScience France bij de
autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk een dossier ingediend met een aanvraag om de werkzame stof fluopicolide op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.

(3)

De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben de
Commissie meegedeeld dat de dossiers betreffende deze
werkzame stoffen op grond van een eerste onderzoek
blijken te voldoen aan de in bijlage II bij Richtlijn
91/414/EEG vervatte voorschriften inzake gegevens en
informatie. De ingediende dossiers blijken ten aanzien
van één gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame
stof in kwestie bevat, ook te voldoen aan de in bijlage
III bij Richtlijn 91/414/EEG vervatte voorschriften inzake
gegevens en informatie. Overeenkomstig artikel 6, lid 2,
van Richtlijn 91/414/EEG hebben de aanvragers de dossiers aan de Commissie en de andere lidstaten toegezonden en heeft de Commissie deze dossiers aan het Perma-

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2005/34/EG van de Commissie (PB L 125 van 18.5.2005,
blz. 5).

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Onverminderd artikel 6, lid 4, van Richtlijn 91/414/EEG voldoen de dossiers betreffende de in de bijlage bij deze beschikking genoemde werkzame stoffen, die aan de Commissie en de
lidstaten zijn voorgelegd met het oog op opneming van deze
stoffen in bijlage I bij die richtlijn, in beginsel aan de in bijlage II
bij die richtlijn vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie.

Elk van de dossiers voldoet ten aanzien van één gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken werkzame stof bevat, rekening
houdend met het beoogde gebruik van dat middel, ook aan de
in bijlage III bij die richtlijn vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie.
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Artikel 2
De als rapporteur aangewezen lidstaten bestuderen de betrokken dossiers grondig en delen de conclusies van
hun onderzoek, vergezeld van eventuele aanbevelingen over het al dan niet opnemen van de betrokken
werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG en van eventuele aan die opneming te verbinden
voorwaarden, zo spoedig mogelijk en uiterlijk één jaar na de bekendmaking van deze beschikking in het
Publicatieblad van de Europese Unie, aan de Commissie mee.

Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 2005.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

BIJLAGE
ONDER DEZE BESCHIKKING VALLENDE WERKZAME STOFFEN

Aanvrager

Datum van de
aanvraag

Als rapporteur
aangewezen lidstaat

Nr.

Benaming, CIPAC-nr.

1

Aminopyralid
CIPAC-nr. nog niet toegewezen

Dow AgroSciences Ltd

22.4.2004

VK

3

Fluopicolide
CIPAC-nr. nog niet toegewezen

Bayer CropScience, France

7.5.2004

VK
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 8 november 2005
tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen vesiculaire
varkensziekte in Italië
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4273)
(Voor de EER relevante tekst)

(2005/779/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

De in de jaarlijkse programma's voor de uitroeiing en
bewaking van vesiculaire varkensziekte vastgelegde maatregelen hebben tot doel varkensbedrijven als vrij van
vesiculaire varkensziekte te erkennen en te waarborgen
dat alle regio's van Italië deze status verwerven. De programma's bevatten ook voorschriften inzake de verplaatsing van en de handel in levende varkens uit regio's en
bedrijven die niet dezelfde status ten aanzien van vesiculaire varkensziekte bezitten.

(6)

Naar aanleiding van de gunstige resultaten van herhaalde
bemonstering van en tests bij varkens op alle onder de
jaarlijkse uitroeiings- en bewakingsprogramma's vallende
bedrijven zijn de meeste regio's van Italië, met uitzondering van de Abruzzen, Campanië, Calabrië en Sicilië, als
vrij van vesiculaire varkensziekte erkend.

(7)

Gezien de aard van de ziekte en de hardnekkigheid ervan
in bepaalde regio's van Italië moet de bewaking om vesiculaire varkensziekte vroegtijdig op het spoor te komen
in als ziektevrij erkende regio's echter worden gehandhaafd.

(8)

De ziektesituatie in niet als vrij van vesiculaire varkensziekte erkende regio's zou door de handel in levende
varkens ook een gevaar voor varkensbedrijven in andere
regio's kunnen betekenen. Daarom mogen varkens uit
niet als vrij van vesiculaire varkensziekte erkende regio's
niet naar andere regio's in Italië worden vervoerd, tenzij
zij afkomstig zijn van bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

(9)

Varkens uit niet als van vesiculaire varkensziekte erkende
regio's mogen niet naar andere lidstaten worden verzonden. Varkens uit als vrij van vesiculaire varkensziekte
erkende regio's mogen alleen uit als ziektevrij erkende
bedrijven worden verzonden.

(10)

De bepalingen van deze beschikking moeten onverminderd Richtlijn 92/119/EEG worden toegepast. Er moet
een andere definitie van „verzamelcentrum voor varkens”
dan de definitie in Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van
26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken
op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (5) worden vastgelegd.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name op artikel 10, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In bepaalde regio's van Italië zijn uitbraken van vesiculaire varkensziekte gemeld.

(2)

Italië heeft maatregelen genomen ter bestrijding van uitbraken overeenkomstig Richtlijn 92/119/EEG van de
Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen voor de bestrijding
van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen
ten aanzien van de vesiculaire varkensziekte (2).

(3)

Italië heeft voorts aanvullende uitroeiings- en bewakingsmaatregelen ten aanzien van vesiculaire varkensziekte genomen, die voor geheel Italië gelden. Deze maatregelen
worden in jaarlijkse programma's voor de uitroeiing en
bewaking van vesiculaire varkensziekte vastgelegd; deze
worden door Italië ingediend en overeenkomstig artikel
24, lid 6, en de artikelen 29 en 32 van Beschikking
90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende
bepaalde uitgaven op veterinair gebied (3) goedgekeurd.

(4)

Bij Beschikking 2004/840/EG van de Commissie van 30
november 2004 tot goedkeuring van de programma’s
voor de uitroeiing en bewaking van bepaalde dierziekten
en van de controleprogramma’s ter voorkoming van zoönoses die de lidstaten voor 2005 hebben ingediend en
tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (4) werd het door Italië voor 2005 ingediende programma voor de uitroeiing en bewaking van vesiculaire
varkensziekte goedgekeurd.

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L
315 van 19.11.2002, blz. 14).
(2) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 69. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003. (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).
(3) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 806/2003.
(4) PB L 361 van 8.12.2004, blz. 41.

(5) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 21/2004 van 17 december 2003 (PB L 5 van
9.1.2004, blz. 8).
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Ter wille van de transparantie moeten de status van varkensbedrijven en regio's ten aanzien van vesiculaire varkensziekte en de verplaatsingen van en het intracommunautaire handelsverkeer in levende varkens uit bedrijven
en regio's met een andere ziektestatus op communautair
niveau geregeld worden.

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

HOOFDSTUK I

L 293/29

Artikel 4
Erkenning van bedrijven
1.
Italië draagt er zorg voor dat de leden 2 tot en met 6
worden nageleefd.

2.
In als van vesiculaire varkensziekte vrij erkende regio's
wordt een varkensbedrijf als ziektevrij erkend indien:

a) er twee keer met een tussenpoos van 28 tot 40 dagen
monsters zijn genomen voor serologisch onderzoek van
een aantal fokvarkens dat voldoende is om een prevalentie
van vesiculaire varkensziekte van 5 % met een betrouwbaarheid van 95 % vast te stellen en de resultaten daarvan negatief zijn, en

ONDERWERP, WERKINGSSFEER EN DEFINITIES

Artikel 1
Onderwerp en werkingssfeer
Bij deze beschikking worden veterinairrechtelijke voorschriften
betreffende vesiculaire varkensziekte voor als ziektevrij erkende
en niet als ziektevrij erkende regio's van Italië vastgelegd.

Artikel 2
Definities

b) varkens die verplaatst worden naar bedrijven zonder fokvarkens in als van vesiculaire varkensziekte vrij erkende regio's
uit als ziektevrij erkende bedrijven afkomstig zijn.

3.
In niet als van vesiculaire varkensziekte vrij erkende regio's
wordt een varkensbedrijf als ziektevrij erkend indien er twee
keer met een tussenpoos van 28 tot 40 dagen monsters zijn
genomen voor serologisch onderzoek van een aantal varkens
dat voldoende is om een prevalentie van vesiculaire varkensziekte van 5 % met een betrouwbaarheid van 95 % vast te
stellen en de resultaten daarvan negatief zijn;

Voor de toepassing van deze beschikking:
4.
Een als van vesiculaire varkensziekte vrij erkend bedrijf
behoudt die status indien:
1) gelden de in Richtlijn 92/119/EEG gegeven definities;

2) wordt onder „verzamelcentrum voor varkens” verstaan het
bedrijf van een handelaar waarin en waaruit geregeld aangekochte varkens binnen 30 dagen na aankoop worden verplaatst.

a) er bemonsterings- en controleprocedures overeenkomstig artikel 5, lid 1, en artikel 6, worden uitgevoerd en de resultaten daarvan negatief zijn, en

b) naar een dergelijk bedrijf verplaatste varkens van als ziektevrij erkende bedrijven afkomstig zijn.
HOOFDSTUK II
ERKENNING VAN REGIO'S EN BEDRIJVEN IN ITALIË ALS VRIJ
VAN VESICULAIRE VARKENSZIEKTE

5.
De erkenning van een bedrijf als vrij van vesiculaire varkensziekte:

Artikel 3
Erkenning van regio's
1.
De in bijlage I vermelde regio's van Italië worden als vrij
van vesiculaire varkensziekte erkend.

a) wordt opgeschort indien er een seropositief geval wordt vastgesteld en door nader onderzoek wordt bevestigd, totdat het
varken in kwestie onder officieel toezicht wordt geslacht, of

2.
De in bijlage II vermelde regio's van Italië worden niet als
vrij van vesiculaire varkensziekte erkend.

b) wordt ingetrokken wanneer twee of meer seropositieve gevallen worden vastgesteld.
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6.
Een varkensbedrijf wordt opnieuw als van vesiculaire varkensziekte vrij erkend, indien, al naargelang het geval, de in lid
2 of 3 vastgelegde bemonsterings- en controleprocedures met
negatief resultaat zijn uitgevoerd en de resultaten daarvan negatief zijn.
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HOOFDSTUK IV
VERPLAATSING VAN VARKENS BINNEN ITALIË EN NAAR ANDERE LIDSTATEN
DEEL I

Verplaatsing binnen Italië
HOOFDSTUK III
BEWAKING

Artikel 5
Bewaking in als van vesiculaire varkensziekte vrij erkende
regio's
1.
Italië draagt er zorg voor dat de bemonsterings- en controleprocedures om vesiculaire varkensziekte op te sporen overeenkomstig de leden 2 en 3 worden uitgevoerd in als ziektevrij
erkende regio's.

2.
Op bedrijven waar meer dan twee fokvarkens worden
gehouden, vindt de bemonstering voor serologisch onderzoek
plaats aan de hand van een aselecte steekproef van 12 fokvarkens of, wanneer er minder dan 12 fokvarkens op het bedrijf
worden gehouden, van alle varkens, en wel met de volgende
tussenpozen:

a) één keer per jaar als het bedrijf hoofdzakelijk slachtvarkens
produceert,

b) twee keer per jaar in alle andere gevallen.

3.
In verzamelcentra voor varkens worden maandelijks uit
ieder hok waar varkens in de regel worden gehouden, fecesmonsters voor virologisch onderzoek genomen.

Artikel 7
Maatregelen betreffende de verplaatsing van levende varkens binnen Italië
1.
Italië draagt er zorg voor dat ten aanzien van de verplaatsing van levende varkens binnen Italië de leden 2, 3 en 4
worden nageleefd.

2.
Indien varkens van niet als vrij van vesiculaire varkensziekte erkende bedrijven naar een slachthuis worden vervoerd
om te worden geslacht, worden monsters genomen voor serologisch onderzoek van een aantal varkens dat voldoende is om
een prevalentie van vesiculaire varkensziekte van 5 % met een
betrouwbaarheid van 95 % vast te stellen.

3.
De verplaatsing van varkens van niet als vrij van vesiculaire varkensziekte erkende bedrijven naar andere bedrijven is
verboden.

4.
De verplaatsing van varkens van niet als vrij van vesiculaire varkensziekte erkende bedrijven naar andere regio's van
Italië is verboden.

Artikel 8
Afwijkingen en voorwaarden

Artikel 6
Bewaking in niet als van vesiculaire varkensziekte vrij erkende regio's
1.
Italië draagt er zorg voor dat de bemonsterings- en controleprocedures om vesiculaire varkensziekte op te sporen overeenkomstig de leden 2 en 3 in niet als ziektevrij erkende regio's
worden uitgevoerd.

2.
Op als vrij van vesiculaire varkensziekte erkende bedrijven
waar fokvarkens worden gehouden en in verzamelcentra voor
varkens zijn de bepalingen van artikel 5 van toepassing.

3.
Op als vrij van vesiculaire varkensziekte erkende bedrijven
waar geen fokvarkens worden gehouden, wordt de bemonstering voor serologisch onderzoek uitgevoerd aan de hand van
een aselecte steekproef van 12 fokvarkens of, wanneer er minder dan 12 fokvarkens op het bedrijf worden gehouden, van alle
varkens. De bemonstering van de varkens van een bedrijf kan
echter in het slachthuis tijdens de slacht plaatsvinden.

In afwijking van artikel 7, lid 4, kunnen de Italiaanse autoriteiten de verplaatsing van varkens van bedrijven in niet als vrij van
vesiculaire varkensziekte erkende regio's naar andere regio's van
Italië toestaan op voorwaarde dat:

a) het bedrijf van herkomst gedurende ten minste twee jaar
zonder onderbreking als vrij van vesiculaire varkensziekte
is erkend;

b) het bedrijf van herkomst gedurende 60 dagen vóór de verplaatsing niet na een uitbraak van vesiculaire varkensziekte
in een beschermings- of toezichtsgebied heeft gelegen;

c) er gedurende 12 maanden vóór de verplaatsing van de bedrijven waar een vermoeden van vesiculaire varkensziekte
bestond, geen varkens het bedrijf van herkomst zijn binnengebracht;
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d) varkens op het bedrijf van herkomst tussen 20 en 30 dagen
vóór de verplaatsing worden bemonsterd en dat een aantal
varkens dat voldoende is om een prevalentie van vesiculaire
varkensziekte van 5 % met een betrouwbaarheid van 95 %
vast te stellen, aan een serologisch onderzoek worden onderworpen.
e) varkens op het bedrijf van bestemming ten minste 28 dagen
na de verplaatsing worden bemonsterd en dat een aantal
varkens dat voldoende is om een prevalentie van vesiculaire
varkensziekte van 5 % met een betrouwbaarheid van 95 %
vast te stellen, aan een serologisch onderzoek worden onderworpen. Varkens mogen niet van het bedrijf van bestemming worden verplaatst totdat de tests zijn uitgevoerd en de
resultaten daarvan negatief zijn;
f) de dieren onder toezicht van de autoriteiten in verzegelde
voertuigen worden vervoerd;
g) de verplaatsing van de varkens ten minste 48 uur van tevoren bij de voor het bedrijf van bestemming verantwoordelijke veterinaire autoriteit wordt gemeld;
h) de voor het vervoer van de varkens gebruikte voertuigen
onder officieel toezicht vóór en na de verplaatsing worden
gereinigd en ontsmet.

L 293/31

Artikel 10
Verplichting tot certificering
Italië draagt er zorg voor dat de in artikel 5, lid 1, van Richtlijn
64/432/EEG bedoelde gezondheidscertificaten die overeenkomstig artikel 9 van deze beschikking uit Italië naar andere lidstaten verzonden varkens vergezellen, voorzien zijn van de volgende mededeling:
„Dieren in de zin van Beschikking 2005/779/EG van de
Commissie tot vaststelling van maatregelen ter bescherming
van de diergezondheid tegen vesiculaire varkensziekte in Italië.”.
HOOFDSTUK V
VERPLICHTING TOT INFORMATIEVERSTREKKING

Artikel 11
Informatieverstrekking aan de Commissie en aan de andere
lidstaten
De Italiaanse autoriteiten verstrekken om de zes maanden via
het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid alle relevante informatie over de toepassing van deze beschikking aan de Commissie en aan de lidstaten.

DEEL II

Intracommunautair verkeer
Artikel 9
Verzending van levende varkens uit Italië naar andere lidstaten

HOOFDSTUK VI
SLOTBEPALINGEN

Artikel 12
Adressaten

1.
Italië draagt er zorg voor dat de leden 2 en 3 worden
nageleefd.

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

2.
De verzending van varkens uit niet als vrij van vesiculaire
varkensziekte erkende regio's naar andere lidstaten is verboden.

Gedaan te Brussel, 8 november 2005.

3.
Varkens die uit als vrij van vesiculaire varkensziekte erkende regio's naar andere lidstaten worden verzonden, zijn afkomstig uit als ziektevrij erkende bedrijven.

Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Als van vesiculaire varkensziekte vrij erkende regio's van Italië
De regio's:
— Basilicata
— Emilia-Romagna
— Friuli-Venezia Giulia
— Lazio
— Ligurië
— Lombardije
— Marche
— Molise
— Piëmont
— Apulië
— Sardinië
— Toscane
— Trentino-Alto Adige
— Umbrië
— Valle d'Aosta
— Veneto

BIJLAGE II
Niet als van vesiculaire varkensziekte vrij erkende regio's van Italië
De regio's:
— Abruzzen
— Campanië
— Calabrië
— Sicilië
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