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I
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EG) Nr. 20/2008 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2008
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,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie
van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr.
2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector
groenten en fruit (1), en met name op artikel 138, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 1580/2007 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 perioden die
in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de
forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2008.

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

Gedaan te Brussel, 11 januari 2008.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 11 januari 2008 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)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

IL
MA
TN
TR
ZZ

147,2
59,1
129,8
121,6
114,4

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

190,5
75,7
150,2
138,8

0709 90 70

MA
TR
ZZ

110,4
126,1
118,3

0709 90 80

EG
ZZ

313,6
313,6

0805 10 20

CL
EG
IL
MA
TR
ZA
ZZ

64,2
44,1
46,8
64,9
75,1
37,4
55,4

0805 20 10

MA
ZZ

87,3
87,3

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

CN
IL
PK
TR
ZZ

59,1
61,5
42,8
84,9
62,1

0805 50 10

EG
IL
TR
ZA
ZZ

77,2
149,9
119,4
76,9
105,9

0808 10 80

CA
CN
MK
TR
US
ZA
ZZ

102,6
87,5
35,5
118,1
114,4
89,0
91,2

0808 20 50

CN
US
ZA
ZZ

83,6
106,9
134,7
108,4

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code
„ZZ” staat voor „andere oorsprong”.

12.1.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 9/3

VERORDENING (EG) Nr. 21/2008 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2008
tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de
Raad wat de lijst van snelle tests betreft
(Voor de EER relevante tekst)

van de wijzigingen in kennis is gesteld en constateert dat
de wijzigingen de gevoeligheid, specificiteit of betrouwbaarheid van de tests niet veranderen. Op 13 april 2007
heeft het CRL wijzigingen goedgekeurd in de momenteel
erkende snelle postmortemtest op TSE „Enfer TSE Kit
versie 2.0”. Het CRL heeft dan ook aanbevolen de gewijzigde versie („Enfer TSE versie 3”) ook op te nemen in
bijlage X, hoofdstuk C, bij Verordening (EG) nr.
999/2001.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling
van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van
bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (1), en
met name op artikel 23, eerste alinea,
(4)

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

Verordening (EG) nr. 999/2001 bevat voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE’s) bij dieren. Zij
is van toepassing op de productie en het in de handel
brengen van levende dieren en producten van dierlijke
oorsprong, en in een aantal specifieke gevallen op de
uitvoer daarvan.

(5)

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

Bijlage X, hoofdstuk C, bij Verordening (EG) nr.
999/2001 bevat een lijst van snelle tests die voor het
toezicht op TSE’s bij runderen, schapen en geiten zijn
erkend.

Bijlage X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 wordt gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Wijzigingen in de snelle tests en de testprotocollen mogen alleen worden aangebracht indien het communautaire referentielaboratorium (CRL) voor TSE’s van tevoren

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2

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

Gedaan te Brussel, 11 januari 2008.
Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie

(1) PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1428/2007 van de Commissie (PB L 317 van
5.12.2007, blz. 61).
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BIJLAGE
In bijlage X, hoofdstuk C, bij Verordening (EG) nr. 999/2001, komt punt 4 als volgt te luiden:
„4. Snelle tests
Voor de uitvoering van de in artikel 5, lid 3, en artikel 6, lid 1, bedoelde snelle tests worden de volgende methoden
gebruikt als snelle tests voor het toezicht op BSE bij runderen:
— immunoblottest op basis van een western-blottingtechniek voor het opsporen van het proteïnase K-resistente
fragment PrPRes (Prionics-Check Western-test),
— chemiluminescentie-ELISA-test met een extractiemethode en een ELISA-techniek waarbij een versterkt chemiluminescent reagens wordt gebruikt (Enfer-test en Enfer TSE Kit versie 2.0, geautomatiseerde monstervoorbereiding),
— microplaat-immunoassay voor het opsporen van PrPSc (Enfer TSE versie 3),
— immunoassay („sandwichmethode”) voor het opsporen van PrPRes na denaturatie- en concentratiestappen (Bio-Rad
Te-SeE-test),
— microplaat-immunoassay (ELISA) voor het opsporen van proteïnase K-resistent PrPRes met monoklonale antilichamen (Prionics-Check LIA-test),
— conformatieafhankelijke immunoassay, BSE-antigeentestkit (Beckman Coulter InPro CDI kit),
— chemiluminescentie-ELISA voor kwalitatieve bepaling van PrPSc (CediTect BSE-test),
— immunoassay met een chemisch polymeer voor selectieve PrPSc -capture en een monoklonaal detectieantilichaam
tegen geconserveerde gebieden van het PrP-molecuul (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),
— microplaat-chemiluminescentie-immunoassay voor het opsporen van PrPSc in runderweefsels (Institut Pourquier
Speed’it BSE),
— laterale-flow-immunoassay met twee verschillende monoklonale antilichamen om proteïnase K-resistente PrP-fracties op te sporen (Prionics Check PrioSTRIP),
— sandwich-immunoassay met twee verschillende monoklonale antilichamen tegen twee epitopen op grotendeels
ontvouwd runder- PrPSc (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),
— sandwich-ELISA voor het opsporen van proteïnase K-resistent PrPSc (Roche Applied Science PrionScreen),
— antigeen-capture-ELISA met twee verschillende monoklonale antilichamen om proteïnase K-resistente PrP-fracties
op te sporen (Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE Test).
Voor de uitvoering van de in artikel 5, lid 3, en artikel 6, lid 1, bedoelde snelle tests worden de volgende methoden
gebruikt als snelle tests voor het toezicht op TSE’s bij schapen en geiten:
— conformatieafhankelijke immunoassay, BSE-antigeentestkit (Beckman Coulter InPro CDI kit),
— immunoassay („sandwichmethode”) voor het opsporen van PrPRes na denaturatie- en concentratiestappen (Bio-Rad
Te-SeE-test),
— immunoassay („sandwichmethode”) voor het opsporen van PrPRes na denaturatie- en concentratiestappen (Bio-Rad
Te-SeE Sheep/Goat test),
— chemiluminescentie-ELISA-test met een extractiemethode en een ELISA-techniek waarbij een versterkt chemiluminescent reagens wordt gebruikt (Enfer TSE Kit versie 2.0),
— microplaat-immunoassay voor het opsporen van PrPSc (Enfer TSE versie 3),
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— immunoassay met een chemisch polymeer voor selectieve PrPSc -capture en een monoklonaal detectieantilichaam
tegen geconserveerde gebieden van het PrP-molecuul (IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA),
— microplaat-chemiluminescentie-immunoassay voor het opsporen van PrPSc in schapenweefsels (POURQUIER’S-LIA
Scrapie),
— immunoblottest op basis van een western-blottingtechniek voor het opsporen van het proteïnase K-resistente
fragment PrPRes (Prionics-Check Western Small Ruminant test),
— microplaat-chemiluminescentie-immunoassay voor het opsporen van proteïnase K-resistent PrPSc (Prionics Check
LIA Small Ruminants).
Voor alle tests geldt dat het weefselmonster waarop de test wordt uitgevoerd, moet voldoen aan de gebruiksaanwijzing
van de fabrikant.
De producent van de snelle tests moet een door het communautaire referentielaboratorium (CRL) erkend kwaliteitsborgingssysteem toepassen om te waarborgen dat de prestaties van de test niet veranderen. De producent moet het
testprotocol aan het CRL verstrekken.
Wijzigingen in de snelle tests en de testprotocollen mogen alleen worden aangebracht indien het CRL van tevoren van
de wijziging in kennis is gesteld en constateert dat die wijziging de gevoeligheid, specificiteit of betrouwbaarheid van
de snelle test niet verandert. Die constatering wordt aan de Commissie en de nationale referentielaboratoria meegedeeld.”.
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VERORDENING (EG) Nr. 22/2008 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2008
tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake het communautaire indelingsschema voor
geslachte schapen
(Gecodificeerde versie)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Een prijsmeldingssysteem moet worden opgezet aan de
hand van de onmiddellijk na het slachten in het slachthuis verrichte indeling. Zulks vereist een passende indeling van de geslachte dieren.

(4)

De geslachte dieren moeten worden ingedeeld door voldoende gekwalificeerd personeel. De betrouwbaarheid
van de indeling moet daadwerkelijk worden gecontroleerd, om te waarborgen dat de criteria uniform worden
toegepast.

(5)

Op grond van Verordening (EEG) nr. 2137/92 moeten
door een communautaire controlegroep controles ter
plaatse worden uitgevoerd om te komen tot een uniforme toepassing van het communautaire indelingsschema in de Gemeenschap.

(6)

Nadere voorschriften moeten worden vastgesteld voor de
samenstelling van deze groep en voor de uitvoering van
de controles ter plaatse.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
„schapen en geiten”,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad van
19 december 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector schapen- en geitenvlees (1),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2137/92 van de Raad van
23 juli 1992 betreffende het communautaire indelingsschema
voor geslachte schapen en de communautaire standaardkwaliteit
van geslachte schapen, vers of gekoeld, en houdende verlenging
van Verordening (EEG) nr. 338/91 (2), inzonderheid op artikel 2, artikel 4, lid 3, de artikelen 5 en 6, en artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Verordening (EEG) nr. 461/93 van de Commissie van
26 februari 1993 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake het communautaire indelingsschema voor geslachte schapen (3) is ingrijpend gewijzigd (4). Ter wille
van de duidelijkheid en een rationele ordening van de
tekst dient tot codificatie van deze verordening te worden
overgegaan.

Om de markt in de schapenvleessector doorzichtiger te
maken, is bij Verordening (EEG) nr. 2137/92 een voor de
gehele Gemeenschap geldend indelingsschema voor geslachte schapen vastgesteld. Nadere voorschriften zijn nodig voor de notering van de marktprijzen overeenkomstig dit indelingsschema. Er moet voor worden gezorgd
dat de marktprijzen in het juiste handelsstadium worden
genoteerd. Als juist handelsstadium moet het binnenkomen in het slachthuis worden aangemerkt. Met het oog
op een uniforme indeling van geslachte schapen in de
Gemeenschap, moeten de bevleesdheidsklassen, de vetheidsklassen en de kleur nader worden omschreven.

(1) PB L 341 van 22.12.2001, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005,
blz. 2). Verordening (EG) nr. 2529/2001 wordt met ingang van
1 juli 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB
L 299 van 16.11.2007, blz. 1).
(2) PB L 214 van 30.7.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).
Verordening (EEG) nr. 2137/92 wordt met ingang van 1 januari
2009 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007.
(3) PB L 49 van 27.2.1993, blz. 70. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 823/98 (PB L 117 van 21.4.1998, blz. 2).
(4) Zie bijlage II.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De op basis van het communautaire indelingsschema voor
geslachte schapen te noteren marktprijs als bedoeld in artikel 7,
lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2137/92, is de aan de leverancier voor lammeren uit de Gemeenschap betaalde prijs exclusief BTW, bij aanvoer in het slachthuis. Bedoeld is de prijs
per 100 kg geslacht gewicht in de in artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2137/92 bedoelde referentieaanbiedingsvormen, gewogen en ingedeeld aan de haak in het slachthuis.

2.
Het in aanmerking te nemen gewicht is het gewicht van
het warme geslachte dier, gecorrigeerd om rekening te houden
met het gewichtsverlies bij de afkoeling. De lidstaten delen de
toegepaste correctiecijfers aan de Commissie mee.
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3.
Indien de aanbiedingsvorm van de geslachte dieren na
weging en indeling aan de haak verschilt van de referentieaanbiedingsvorm, wordt in de lidstaten het gewicht aangepast aan
de hand van correctiecijfers als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2137/92. De lidstaten stellen de Commissie
in kennis van de toegepaste correctiecijfers.

Voor de in bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2137/92 bedoelde categorieën A en B mogen de lidstaten echter de prijzen
meedelen per 100 kg voor geslachte dieren in de traditionele
aanbiedingsvorm. In dat geval delen de lidstaten de Commissie
mee welke de verschillen zijn tussen de traditionele aanbiedingsvorm en de referentieaanbiedingsvorm.
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zijn ingedeeld, voorzien van een merkteken waarmee de categorie, de bevleesdheidsklasse en de vetheidsklasse worden aangegeven.

Daarbij wordt volgens een door de bevoegde nationale instanties goedgekeurd procédé met niet-giftige, onuitwisbare inkt een
stempel aangebracht.

De aan te houden categorieën zijn de volgende:

a) L: Geslachte dieren van minder dan twaalf maanden oud
(lammeren);

Artikel 2
1.
De lidstaten wier schapenvleesproductie meer dan 200 ton
per jaar bedraagt, delen de Commissie bij wijze van vertrouwelijke informatie de lijst mee van de slachthuizen of andere inrichtingen die deelnemen aan de notering van de prijzen overeenkomstig het communautaire indelingsschema (hierna „deelnemende inrichtingen” genoemd), alsmede de geraamde jaarlijkse omzet van deze deelnemende inrichtingen.

b) S: Andere geslachte dieren.

3.
De lidstaten mogen toestaan dat in plaats van een stempel
een onvervalsbaar en stevig vastgehecht etiket wordt aangebracht.

Artikel 5
2.
De in lid 1 bedoelde lidstaten delen de Commissie elke
week, uiterlijk op donderdag, de in de voorbije week genoteerde
gemiddelde prijs in euro of in de nationale valuta voor elke
kwaliteit lammeren van de communautaire indelingsschema's
mee voor alle deelnemende inrichtingen, met vermelding van
de relatieve omvang van elke kwaliteit. Voor kwaliteiten met
een aandeel van minder dan 1 % in het totaal hoeft de prijs
evenwel niet te worden meegedeeld. De lidstaten delen de Commissie ook de gemiddelde, van het gewicht afhangende prijs
voor alle ingedeelde lammeren voor elk voor de prijsnotering
gehanteerd indelingsschema mee.

De lidstaten mogen echter de prijs die zij voor elke in bijlage I
bedoelde bevleesdheids- en vetheidsklassen meedelen, naar gewicht specificeren. Onder „kwaliteit” wordt de combinatie van
bevleesdheidsklasse en vetheidsklasse verstaan.

Artikel 3
De in artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 2137/92 bedoelde
aanvullende bepalingen zijn opgenomen in bijlage I bij de onderhavige verordening betreffende de bevleesdheids- en de vetheidsklassen. De vleeskleur als bedoeld in bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2137/92 wordt in de flank ter hoogte van de
rechte buikspier („rectus abdominis”) aan de hand van een gestandaardiseerde kleurenkaart bepaald.

Artikel 4
1.

1.
De lidstaten zien erop toe dat de indeling wordt uitgevoerd door voldoende gekwalificeerde technici. Deze personen
worden door de lidstaten aangewezen door middel van een
erkenningsprocedure of door aanwijzing van een bevoegde instantie.

2.
De indeling in de deelnemende inrichtingen wordt gecontroleerd aan de hand van onaangekondigde controles ter plekke
door een door de lidstaat aangewezen instantie die geen banden
heeft met de deelnemende inrichting. Deze controles worden
ten minste eenmaal per kwartaal uitgevoerd in alle deelnemende
inrichtingen die geslachte schapen indelen en hebben betrekking
op ten minste 50 willekeurig gekozen geslachte dieren.

Wanneer de controle-instantie echter ook verantwoordelijk is
voor de indeling, dan wel niet onder een overheidsdienst ressorteert, dient op de in de eerste alinea bedoelde controles ten
minste eenmaal per jaar onder dezelfde voorwaarden fysiek toezicht te worden uitgeoefend door de overheid. Deze wordt geregeld in kennis gesteld van de resultaten van de werkzaamheden van de controle-instantie.

Artikel 6
De in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2137/92 bedoelde
communautaire controlegroep, hierna „de Groep” genoemd, is
bevoegd voor het verrichten van controles ter plaatse op:

De indeling vindt uiterlijk één uur na het slachten plaats.
a) de toepassing van de bepalingen inzake het communautaire
indelingsschema voor geslachte schapen en

2.
Voor de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
2137/92 bedoelde identificatie worden de hele of halve geslachte dieren die overeenkomstig het communautaire indelingsschema voor geslachte schapen in deelnemende inrichtingen

b) de notering van de marktprijzen overeenkomstig het indelingsschema.
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Artikel 7
De Groep wordt voorgezeten door een deskundige van de Commissie. De lidstaten wijzen de deskundigen aan op grond van
hun onafhankelijkheid en hun deskundigheid op het gebied van
de indeling van geslachte schapen en de notering van de marktprijzen.
De deskundigen mogen in geen geval de bij de werkzaamheden
van de Groep verkregen inlichtingen voor persoonlijke doeleinden aanwenden, noch dergelijke inlichtingen bekendheid geven.
Artikel 8
De controles ter plaatse worden verricht door een ten hoogste
zeven leden tellende delegatie van de Groep. De samenstelling is
als volgt:
a) ten minste twee deskundigen van de Commissie, van wie er
een als voorzitter van de delegatie optreedt;

3.
Elke lidstaat organiseert de op zijn grondgebied uit te
voeren controles overeenkomstig de door de Commissie geformuleerde wensen. Daartoe deelt de lidstaat dertig dagen vóór de
controle het gedetailleerde programma van de geplande bezoeken mede aan de Commissie, die kan verzoeken om in het
programma wijzigingen aan te brengen.
4.
De Commissie licht de lidstaten zo lang mogelijk vóór elk
bezoek in over het programma en de wijze van uitvoering.
5.
Aan het einde van elk controlebezoek komen de leden
van de delegatie en de vertegenwoordigers van de betrokken
lidstaat bijeen om de resultaten te beoordelen. De leden van
de delegatie formuleren vervolgens hun conclusies ten aanzien
van de in artikel 6 bedoelde punten.
6.
De voorzitter van de delegatie stelt een verslag op over de
verrichte controle en vermeldt daarin de in lid 5 bedoelde conclusies. Dit verslag wordt zo spoedig mogelijk aan de bezochte
lidstaat toegezonden, en vervolgens aan de andere lidstaten.

b) een deskundige van de betrokken lidstaat;
c) ten hoogste vier deskundigen uit andere lidstaten.
Artikel 9
1.
De controles ter plaatse vinden regelmatig plaats, maar de
frequentie van de controlebezoeken kan variëren naar gelang
van met name de relatieve omvang van de productie van schapenvlees in de bezochte lidstaat of in verband met problemen
met de toepassing van het indelingsschema.
Zo nodig kunnen aanvullende controlebezoeken worden georganiseerd. In dergelijke gevallen mag het aantal leden van de
delegatie worden verminderd.
2.
Na raadpleging van de lidstaten stelt de Commissie het
programma voor de controles op. Vertegenwoordigers van de
lidstaat waar het bezoek plaatsvindt, mogen aanwezig zijn bij de
controles.
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Artikel 10
De reis- en verblijfkosten van de leden van de Groep worden
door de Commissie vergoed volgens de regeling voor de vergoeding van de reis- en verblijfkosten van personen die niet tot de
diensten van de Commissie behoren en op wie zij een beroep
doet als deskundigen.
Artikel 11
Verordening (EEG) nr. 461/93 wordt ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen
volgens de concordantietabel in bijlage III.
Artikel 12
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, 11 januari 2008.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLΑGE I
1. Bevleesdheid
Vorm van de profielen van het geslachte dier, in het bijzonder van de hoogwaardige delen (achterbout, rug, schouder).
Bevleesdheidsklasse

Aanvullende bepalingen

S
Superieur

Achterbout: zeer sterke spierontwikkeling; profielen uitzonderlijk rond
Rug: uitzonderlijk rond, uiterst breed en uitzonderlijk dik
Schouder: uitzonderlijk rond en uitzonderlijk dik

E
Uitstekend

Achterbout: zeer dik; profielen zeer rond
Rug: zeer rond, zeer breed en zeer dik tot op de schouder
Schouder: zeer rond en zeer dik

U
Zeer goed

Achterbout: dik; profielen rond
Rug: breed en dik tot op de schouder
Schouder: rond en dik

R
Goed

Achterbout: profielen voornamelijk recht
Rug: dik, maar minder breed tot op de schouder
Schouder: goed ontwikkeld, maar niet zo dik

O
Matig

Achterbout: profielen een weinig hol
Rug: weinig breed en weinig dik
Schouder: veeleer smal, weinig dik

P
Gering

Achterbout: profielen hol tot zeer hol
Rug: smal en hol; het been is zichtbaar
Schouder: smal en plat; het been is zichtbaar

2. Vetheid
Hoeveelheid vet aan de buitenzijde en de binnenzijde van het karkas.
Aanvullende bepalingen (1)

Vetheidsklasse

1.
Gering

2.
Licht

Buitenzijde

Geen zichtbaar vet of sporen van vet

Binnenzijde

Buik

Sporen van niervet of geen zichtbaar
niervet

Borst

Sporen van vet of geen zichtbaar vet
tussen de ribben

Buitenzijde

Een zeer dun laagje vet bedekt een deel van het karkas, maar kan
minder duidelijk zijn op de ledematen

Binnenzijde

Buik

Sporen van vet of een zeer dun laagje
op een deel van de nieren

Borst

De spieren tussen de ribben zijn duidelijk zichtbaar
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Aanvullende bepalingen (1)

Vetheidsklasse

3.
Middelmatig

4.
Sterk vervet

5.
Zeer sterk vervet

12.1.2008

Buitenzijde

Een laagje vet bedekt geheel of bijna geheel het karkas. De vetafzettingen zijn iets dikker aan de basis van de staart

Binnenzijde

Buik

De nieren zijn gedeeltelijk of geheel met
een lichte vetlaag omgeven

Borst

De spieren zijn nog zichtbaar tussen de
ribben

Buitenzijde

Een dikke vetlaag bedekt bijna geheel of geheel het karkas, maar
kan wat dunner zijn op de ledematen en wat dikker op de
schouders

Binnenzijde

Buik

De nieren zijn met vet omgeven

Borst

De spieren tussen de ribben kunnen met
vet doorregen zijn. Vetafzettingen kunnen zichtbaar zijn op de ribben

Buitenzijde

Een zeer dikke vetlaag met vetophopingen

Binnenzijde

Buik

De nieren zijn omgeven met een dikke
laag vet

Borst

De spieren tussen de ribben zijn met vet
doorregen. Vetophopingen zijn zichtbaar op de ribben

(1) De aanvullende bepalingen met betrekking tot de buikholte gelden niet voor de in bijlage III van Verordening (EEG) nr. 2137/92
aangegeven doeleinden.

BIJLAGE II
Ingetrokken verordening met de wijziging ervan
Verordening (EEG) nr. 461/93 van de Commissie
Verordening (EG) nr. 823/98 van de Commissie

(PB L 49 van 27.2.1993, blz. 70)
(PB L 117 van 21.4.1998, blz. 2)
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BIJLAGE III
Concordantietabel
Verordening (EEG) nr. 461/93

De onderhavige verordening

Artikel 1, leden 1 en 2

Artikel 1, leden 1 en 2

Artikel 1, lid 3, eerste en tweede zin

Artikel 1, lid 3, eerste alinea

Artikel 1, lid 3, derde en vierde zin

Artikel 1, lid 3, tweede alinea

Artikelen 2 en 3

Artikelen 2 en 3

Artikel 4, lid 1

Artikel 4, lid 1

Artikel 4, lid 2, eerste en tweede alinea

Artikel 4, lid 2, eerste en tweede alinea

Artikel 4, lid 2, derde alinea, aanhef

Artikel 4, lid 2, derde alinea, aanhef

Artikel 4, lid 2, derde alinea, eerste streepje

Artikel 4, lid 2, derde alinea, onder a)

Artikel 4, lid 2, derde alinea, tweede streepje

Artikel 4, lid 2, derde alinea, onder b)

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 3

Artikelen 5, 6 en 7

Artikelen 5, 6 en 7

Artikel 8, lid 1, aanhef

Artikel 8, aanhef

Artikel 8, lid 1, eerste streepje

Artikel 8, onder a)

Artikel 8, lid 1, tweede streepje

Artikel 8, onder b)

Artikel 8, lid 1, derde streepje

Artikel 8, onder c)

Artikel 8, lid 2

—

Artikel 9, lid 1, eerste alinea, eerste zin

Artikel 9, lid 1, eerste alinea

Artikel 9, lid 1, eerste alinea, tweede en derde zin

Artikel 9, lid 1, tweede alinea

Artikel 9, lid 1, tweede alinea

Artikel 9, lid 2

Artikel 9, lid 2

Artikel 9, lid 3

Artikel 9, lid 3

Artikel 9, lid 4

Artikel 9, lid 4

Artikel 9, lid 5

Artikel 9, lid 5

Artikel 9, lid 6

Artikel 10

Artikel 10

—

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Bijlage

Bijlage I

—

Bijlage II

—

Bijlage III
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VERORDENING (EG) Nr. 23/2008 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2008
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 622/2003 tot vaststelling van maatregelen voor de
tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de
luchtvaart
(Voor de EER relevante tekst)

van virtuele beelden van risicovoorwerpen die op de
beelden van bagagestukken moeten worden geprojecteerd. Wanneer een screener op de beelden reageert,
moet TIP hem meedelen of zijn reactie juist was door
het virtuele beeld van het risicovoorwerp te identificeren.
Voorts dient de bibliotheek van virtuele beelden die voor
TIP wordt gebruikt, op regelmatige basis te worden uitgebreid en bijgewerkt om rekening te houden met
nieuwe risicovoorwerpen en te voorkomen dat er vertrouwdheid met de virtuele beelden ontstaat.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2320/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2002 tot vaststelling
van gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging
van de burgerluchtvaart (1), en met name op artikel 4, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Krachtens Verordening (EG) nr. 2320/2002 dient de
Commissie maatregelen vast te stellen voor de tenuitvoerlegging van gemeenschappelijke basisnormen op
het gebied van de beveiliging van de luchtvaart in de
hele Gemeenschap. Verordening (EG) nr. 622/2003 van
de Commissie van 4 april 2003 tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van
de luchtvaart (2) was het eerste besluit dat in dergelijke
maatregelen voorzag.
Er moeten maatregelen worden vastgesteld om de gemeenschappelijke basisnormen nader te omschrijven.
Met betrekking tot Threat Image Projection (TIP) dienen
prestatie-eisen te worden vastgesteld. Er moet worden
overwogen om deze eisen op regelmatige basis en ten
minste om de twee jaar te herzien, teneinde te garanderen dat zij de technische ontwikkelingen volgen, met
name wat betreft de omvang van de bibliotheek van
beschikbare virtuele beelden.
Teneinde de prestaties van de screeners die handbagage
en ruimbagage controleren, te helpen verbeteren, moet
gebruik worden gemaakt van TIP, waarbij virtuele beelden van risicovoorwerpen op een röntgenbeeld van een
bagagestuk worden geprojecteerd. Er dient een minimum- en maximumpercentage te worden vastgesteld

(4)

Informatie over de prestatie-eisen waaraan beveiligingsapparatuur op luchthavens, waaronder TIP, moet voldoen, mag niet in het publieke domein worden geplaatst,
omdat deze misbruikt kan worden om veiligheidscontroles te omzeilen. Deze informatie mag alleen ter beschikking worden gesteld van regelgevende instanties en producenten van apparatuur.

(5)

Verordening (EG) nr. 622/2003 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de
beveiliging van de burgerluchtvaart,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Verordening (EG) nr. 622/2003 wordt gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 3 van eerstgenoemde verordening is van toepassing met
betrekking tot de vertrouwelijke aard van de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2008.

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

Gedaan te Brussel, 11 januari 2008.
Voor de Commissie
Jacques BARROT

Vicevoorzitter

(1) PB L 355 van 30.12.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 849/2004 (PB L 229 van 29.6.2004, blz. 3).
(2) PB L 89 van 5.4.2003, blz. 9. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1477/2007 (PB L 329 van 14.12.2007,
blz. 22).
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BIJLAGE
Overeenkomstig artikel 1 is de bijlage geheim en wordt deze niet gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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VERORDENING (EG) Nr. 24/2008 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2008
met betrekking tot de afgifte van invoercertificaten voor olijfolie in het kader van het
tariefcontigent voor Tunesië
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1918/2006 van
de Commissie van 20 december 2006 inzake de opening
en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor
olijfolie van oorsprong uit Tunesië (4) voorziet ook in
maximumhoeveelheden per maard, waarvoor certicaten
mogen worden afgegeven.

(3)

Bij de bevoegde autoriteiten zijn, overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1918/2006, aanvragen voor invoercertificaten ingediend voor een totale
hoeveelheid die de voor januari vastgestelde maximumhoeveelheid van 1 000 ton overschrijdt.

(4)

Derhalve moet de Commissie een gunningspercentage
vaststellen om de certificaten te kunnen afgeven naar
rato van de beschikbare hoeveelheden,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Besluit 2000/822/EG van de Raad van 22 december
2000 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm
van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de
Republiek Tunesië inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het
onderlinge handelsverkeer en de wijziging van de landbouwprotocollen bij de Associatieovereenkomst tussen de EG en de
Republiek Tunesië (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie
van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van
invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name op artikel 7, lid 2,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 3, leden 1 en 2, van Protocol nr. 1 bij de Euromediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Tunesië
anderzijds (3) is voorzien in een tariefcontingent, met nulrecht, voor de invoer van geheel in Tunesië verkregen en
rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap vervoerde
ruwe olijfolie van de GN-codes 1509 10 10 en
1509 10 90, binnen een per jaar vastgestelde maximumhoeveelheid.

Artikel 1
Invoercertificaten die op 7 en 8 januari 2008 zijn aangevraagd
op grond van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1918/2006, worden afgegeven voor 89,887640 % van de gevraagde hoeveelheid. De voor januari vastgestelde maximumhoeveelheid van 1 000 ton is bereikt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2008.

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

Gedaan te Brussel, 11 januari 2008.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 336 van 30.12.2000, blz. 92.
(2) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).
(3) PB L 97 van 30.3.1998, blz. 1.

(4) PB L 365 van 21.12.2006, blz. 84.
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II
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

COMMISSIE
BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 14 december 2007
tot oprichting, ingevolge Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad, van het Uitvoerend
Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het beheer van het communautair specifiek
programma „Ideeën” op het gebied van grensverleggend onderzoek
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/37/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende
kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor
activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) (2) voorziet
in de oprichting van de Europese Onderzoeksraad als
een manier om uitvoering te geven aan het specifiek
programma „Ideeën” (3). De Europese Onderzoeksraad bestaat uit een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad die
wordt ondersteund door een specifieke uitvoeringsstructuur.

(4)

Bij Besluit 2007/134/EG van 2 februari 2007 tot oprichting van de Europese Onderzoeksraad (4) heeft de Commissie naast de oprichting van de Europese Onderzoeksraad (ERC) en de Wetenschappelijke Raad de oprichting
aangekondigd van de specifieke uitvoeringsstructuur in
de vorm van een uitvoerend agentschap, dat bij een afzonderlijk besluit in overeenstemming met Verordening
(EG) nr. 58/2003 moet worden opgericht.

(5)

Het beheer van het specifiek programma „Ideeën” brengt
de uitvoering van onderzoeksprojecten met zich mee,
welke uitvoering geen politieke besluitvorming en de
hele projectcyclus door een hoog niveau van wetenschappelijke en financiële expertise vereist.

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 (1) worden gedelegeerd,
en met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 58/2003 verleent aan de Commissie de bevoegdheid om uitvoerende agentschappen op te
richten overeenkomstig het bij die Verordening vastgestelde algemene statuut en om aan deze agentschappen
bepaalde taken in verband met het beheer van een of
meer communautaire programma’s toe te vertrouwen.

(2)

Aan de Commissie wordt bevoegdheid verleend voor het
oprichten van uitvoerende agentschappen om haar in
staat te stellen zich op kernactiviteiten en kernfuncties
te concentreren die niet kunnen worden uitbesteed, zonder afstand te doen van de zeggenschap over of eindverantwoordelijkheid voor de door die uitvoerende agentschappen beheerde activiteiten.

(1) PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.

(2) PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1.
(3) PB L 54 van 22.2.2007, blz. 81.
(4) PB L 57 van 24.2.2007, blz. 14.
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Het delegeren van taken in verband met de uitvoering
van een programma aan een uitvoerend agentschap is
mogelijk wanneer een duidelijke scheiding wordt aangebracht tussen de fase van programmering, die door de
Wetenschappelijke Raad wordt opgesteld en door de
Commissie wordt aangenomen, en de uitvoering, die volgens de door de Wetenschappelijke Raad vastgestelde
beginselen en methodologie aan het uitvoerend agentschap zou worden toevertrouwd.

(7)

Uit een met dat doel uitgevoerde kosten-batenanalyse is
gebleken dat het gebruiken van een uitvoerend agentschap voor het beheren van de activiteiten van de
Europese Onderzoeksraad zowel in financiële als in nietfinanciële termen nuttig zou zijn.

(8)

Het agentschap moet zijn huishoudelijke begroting uitvoeren in overeenstemming met 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 (1).

(9)

De maatregelen waarin dit besluit voorziet, zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de
uitvoerende agentschappen,

BESLUIT:

Artikel 1
Oprichting van het agentschap

12.1.2008

het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013), de volgende taken toevertrouwd:
— beheer van fasen in de levensduur van specifieke projecten
— overeenkomstig het besluit waarbij bevoegdheden aan dit
agentschap worden gedelegeerd — in de context van uitvoering van het specifiek programma „Ideeën” op basis van
Beschikking 2006/972/EG (2) van de Raad en het door de
Wetenschappelijke Raad vastgestelde en door de Commissie
aangenomen werkprogramma alsmede de met het oog
daarop noodzakelijke controles, en aanneming van de relevante besluiten voor zover de Commissie het agentschap
daartoe bevoegdheid heeft verleend;
— aanneming van de instrumenten van de begrotingsuitvoering
aan de ontvangsten- en de uitgavenzijde en uitvoering, voor
zover de Commissie het agentschap daartoe bevoegdheid
heeft verleend, van alle activiteiten die noodzakelijk zijn
voor het beheer van het specifiek programma „Ideeën” en
met name die welke verband houden met de toekenning van
subsidies en contracten;
— verzamelen, analyseren en aan de Commissie en de Wetenschappelijke Raad doorgeven van alle informatie die nodig is
om de uitvoering van het communautaire programma te
sturen.
2.
In het besluit van de Commissie tot het verlenen van
delegatie aan het agentschap worden alle aan het agentschap
toevertrouwde taken nauwkeurig omschreven; het besluit zal
worden gewijzigd wanneer nieuwe taken aan het agentschap
mochten worden toevertrouwd. Het besluit wordt ter informatie
aan het Comité voor de uitvoerende agentschappen gezonden.

1.
Er wordt voor het beheer van communautaire activiteiten
op het gebied van onderzoek een uitvoerend agentschap (hierna
„het agentschap”) opgericht, waarvan het statuut wordt geregeld
bij Verordening (EG) nr. 58/2003.

Organisatiestructuur

2.
De naam van het agentschap is het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad.

1.
Het agentschap wordt bestuurd door een directiecomité en
een directeur, die door de Commissie worden benoemd.

Artikel 2

2.
De leden van het directiecomité worden benoemd voor
twee jaar.

Locatie
Het agentschap is gevestigd in Brussel.
Artikel 3
Duur
Het agentschap wordt opgericht voor een periode die begint op
1 januari 2008 en eindigt op 31 december 2017.

Artikel 5

3.
De directeur van het agentschap wordt benoemd voor vier
jaar.
4.
De benoemingen van de leden van het directiecomité en
de directeur kunnen worden verlengd.

Artikel 4

Artikel 6

Doelstellingen en taken

Subsidies

1.
Aan het agentschap worden, binnen het kader van het bij
Besluit nr. 1982/2006/EG vastgestelde zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op

Het agentschap ontvangt in de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen opgenomen subsidies die afkomstig
zijn van de middelen welke zijn toegewezen aan het specifiek
programma „Ideeën”.

(1) PB L 297 van 22.09.2004, blz. 6. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1821/2005 (PB L 293 van 9.11.2005, blz. 10).

(2) PB L 400 van 30.12.2006, blz. 243.

12.1.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Artikel 7
Controle en verslag over de uitvoering
Het agentschap is onderworpen aan de controle van de Commissie en brengt regelmatig verslag uit over de
voortgang in de uitvoering van het programma waarvoor het verantwoordelijk is, op de wijze en met de
frequentie die in het delegatiebesluit is vermeld.
Artikel 8
Uitvoering van de huishoudelijke begroting
Het agentschap voert zijn huishoudelijke begroting uit overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG)
nr. 1653/2004.

Gedaan te Brussel, 14 december 2007.
Voor de Commissie
Janez POTOČNIK

Lid van de Commissie
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III
(Besluiten op grond van het EU-Verdrag)

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG
GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2008/38/GBVB VAN DE RAAD
van 20 december 2007
tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2007/405/GBVB van de Raad inzake de politiemissie
van de Europese Unie op het gebied van de hervorming van de veiligheidssector en haar interface
met justitie in de Democratische Republiek Congo (EUPOL RD Congo)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Voor deze missie moet de binnen het secretariaatgeneraal van de Raad opgerichte wachtdienst in werking
worden gesteld.

(5)

Gemeenschappelijk Optreden 2007/405/GBVB moet
dienovereenkomstig worden gewijzigd,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

De Raad heeft op 12 juni 2007 Gemeenschappelijk Optreden 2007/405/GBVB inzake de politiemissie van de
Europese Unie op het gebied van de hervorming van
de veiligheidssector en haar interface met justitie in de
Democratische Republiek Congo (EUPOL RD Congo) (1)
voor de initiële duur van een jaar aangenomen. De missie
is op 1 juli 2007 van start gegaan.

Op 18 juni 2007 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht
aan richtsnoeren voor de commando- en controlestructuur van de civiele crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie. In die richtsnoeren is met name bepaald dat
een civiele operationele commandant het commando en
de controle op strategisch niveau uitoefent voor de planning en de uitvoering van alle civiele crisisbeheersingsoperaties, onder het politieke toezicht en de strategische
aansturing van het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) en
onder het algemene gezag van de secretaris-generaal/hoge
vertegenwoordiger voor het GBVB (SG/HV). In die richtsnoeren is voorts bepaald dat de directeur van het binnen
het secretariaat-generaal van de Raad ingestelde civiel
plannings- en uitvoeringsvermogen (CPCC) voor iedere
civiele crisisbeheersingsoperatie de civiele operationele
commandant is.

De bovengenoemde commando- en controlestructuur
laat de contractuele aansprakelijkheid van het hoofd
van de missie ten aanzien van de Commissie voor de
uitvoering van de begroting van de missie onverlet.

(1) PB L 151 van 13.6.2007, blz. 46.

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJKE OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1
Gemeenschappelijk Optreden 2007/405/GBVB wordt als volgt
gewijzigd:

1. Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 3 bis
Civiele operationele commandant
1.
De directeur van het civiele plannings- en uitvoeringsvermogen (CPCC) is de civiele operationele commandant van
EUPOL RD Congo.

2.
De civiele operationele commandant oefent het commando en de controle op strategisch niveau uit op EUPOL
RD Congo onder het politieke toezicht en de strategische
leiding van het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) en onder
het algemene gezag van de SG/HV.

3.
De civiele operationele commandant zorgt voor een
adequate en efficiënte uitvoering van de besluiten van de
Raad en van het PVC, mede, waar nodig, door middel van
instructies op strategisch niveau aan het hoofd van de missie.
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4.
Alle gedetacheerde personeelsleden blijven onder het
volledige gezag staan van de nationale autoriteiten van de
zendstaat of de EU-instelling. De nationale autoriteiten dragen de operationele controle (OPCON) over hun personeel,
teams en eenheden over aan de civiele operationele commandant.

5.
De civiele operationele commandant heeft de algehele
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de Europese Unie
zich naar behoren van haar zorgplicht kwijt.

6.
De civiele operationele commandant en de SVEU plegen indien nodig onderling overleg.”.

2. De leden 2 tot en met 8 van artikel 5 worden vervangen
door:

„2.
Het hoofd van de missie neemt de verantwoordelijkheid voor de missie op zich en oefent het commando en de
controle erover uit op het terrein.

L 9/19

8.
Het hoofd van de missie zorgt, in voorkomend geval,
voor coördinatie met andere EU-actoren op het terrein. Het
hoofd van de missie krijgt, onder volledige eerbiediging van
de commandostructuur, ter plaatse politieke aansturing van
de SVEU.”.

3. Artikel 6, lid 3, wordt vervangen door:

„3.
Alle personeelsleden vervullen hun plichten en handelen in het belang van de missie. Alle personeelsleden eerbiedigen de beveiligingsbeginselen en -minimumnormen die
zijn vastgesteld bij Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19
maart 2001 tot vaststelling van beveiligingsvoorschriften van
de Raad (*).
___________
(*) PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1. Besluit gewijzigd bij
Besluit 2007/438/EG (PB L 164 van 26.6.2007,
blz. 24).”.

4. Artikel 7 wordt vervangen door:
3.
Het hoofd van de missie oefent het commando en de
controle uit over het personeel, de teams en de eenheden van
de bijdragende staten die door de civiele operationele commandant ter beschikking zijn gesteld, en heeft de
administratieve en logistieke verantwoordelijkheid over de
aan de missie ter beschikking gestelde activa, middelen en
informatie.

4.
Het hoofd van de missie geeft instructies aan alle personeelsleden van de missie, met het oog op de effectieve
uitvoering van de operatie EUPOL RD Congo op het terrein,
en zorgt voor de coördinatie en de dagelijkse leiding van de
operatie volgens de instructies op strategisch niveau van de
civiele operationele commandant.

5.
Het hoofd van de missie is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de begroting van de missie. Daartoe ondertekent het hoofd van de missie een contract met de Commissie.

6.
Het hoofd van de missie is verantwoordelijk voor het
tuchtrechtelijk toezicht op het personeel. Voor gedetacheerd
personeel worden tuchtrechtelijke maatregelen door de betrokken nationale of EU-autoriteit genomen.

7.
Het hoofd van de missie vertegenwoordigt EUPOL RD
Congo in het operatiegebied en zorgt voor passende zichtbaarheid van de missie.

„Artikel 7
Commandostructuur
1.
EUPOL RD Congo heeft, als crisisbeheersingsoperatie,
een gemeenschappelijke commandostructuur.

2.
Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) oefent, onder
de verantwoordelijkheid van de Raad, het politiek toezicht
op en de strategische leiding over EUPOL RD Congo uit.

3.
De civiele operationele commandant is, onder het politiek toezicht en de strategische leiding van het PVC en
onder algemeen gezag van de SG/HV, de commandant van
EUPOL RD Congo op strategisch niveau en geeft, in die
hoedanigheid, instructies aan het hoofd van de missie en
verleent hem advies en technische ondersteuning.

4.
De civiele operationele commandant brengt via de
SG/HV verslag uit aan de Raad.

5.
Het hoofd van de missie oefent het commando en de
controle op het terrein uit over EUPOL RD Congo en legt
rechtstreeks verantwoording af aan de civiele operationele
commandant.”.
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5. Artikel 8 wordt vervangen door:
„Artikel 8
Politieke controle en strategische leiding
1.
Het PVC zorgt, onder de verantwoordelijkheid van de
Raad, voor het politieke toezicht op en de strategische leiding van de missie. Hierbij machtigt de Raad het PVC de
relevante besluiten te nemen overeenkomstig artikel 25 van
het Verdrag betreffende de Europese Unie. Deze machtiging
omvat de bevoegdheid om het OPLAN te wijzigen. Zij omvat
ook de bevoegdheid om, in het licht van het voorgaande,
besluiten te nemen betreffende de benoeming van het hoofd
van de missie. De beslissingsbevoegdheid met betrekking tot
de doelstellingen en de beëindiging van de missie blijven
berusten bij de Raad.

12.1.2008

3.
Het hoofd van de missie wordt bijgestaan door een
speciaal voor de missie bestemde veiligheidsfunctionaris,
die verslag uitbrengt aan het hoofd van de missie en die
tevens nauwe functionele betrekkingen onderhoudt met de
Dienst beveiliging van de Raad.
4.
De personeelsleden van EUPOL RD Congo krijgen,
overeenkomstig het OPLAN, vóór hun indiensttreding een
verplichte veiligheidsopleiding. Zij krijgen regelmatig ter
plaatse herhalingscursussen, die worden georganiseerd door
de veiligheidsfunctionaris.”.
7. Het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 14 bis
Wachtdienst

2.
Het PVC brengt op gezette tijden verslag uit aan de
Raad.
3.
Het PVC ontvangt in voorkomend geval op geregelde
tijdstippen door de civiele operationele commandant en het
hoofd van de missie opgestelde verslagen over aangelegenheden die onder hun respectieve bevoegdheden vallen.”.
6. Artikel 14 wordt vervangen door:
„Artikel 14
Beveiliging
1.
De civiele operationele commandant neemt de leiding
over de planning van de beveiligingsmaatregelen door het
hoofd van de missie op zich en zorgt voor een adequate
en efficiënte uitvoering daarvan voor EUPOL RD Congo
overeenkomstig de artikelen 3 bis en 7, in overleg met de
Dienst beveiliging van de Raad.
2.
Het hoofd van de missie is verantwoordelijk voor de
veiligheid van de operatie en voor de naleving van de minimumbeveiligingsvereisten die op de operatie van toepassing
zijn, overeenkomstig het beleid van de Europese Unie inzake
de veiligheid van EU-personeel dat op grond van titel V van
het Verdrag betreffende de Europese Unie en de daarvan
afgeleide instrumenten in een operationele hoedanigheid
wordt ingezet buiten de EU.

De wachtdienst wordt in werking gesteld voor EUPOL RD
Congo.”.
8. Aan artikel 17 wordt het volgende lid toegevoegd:
„De beslissingen van het PVC uit hoofde van artikel 8, lid 1,
met betrekking tot de benoeming van het hoofd van de
missie worden ook bekendgemaakt in het Publicatieblad van
de Europese Unie.”.
Artikel 2
Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de datum
waarop het wordt vastgesteld.
Artikel 3
Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.
Voor de Raad
De voorzitter
F. NUNES CORREIA
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BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG
BESLUIT VAN DE RAAD
van 6 december 2007
betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 18 december 1997,
opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake
wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties
(2008/39/JBZ)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

In artikel 3, lid 3, van de Toetredingsakte is bepaald dat
Bulgarije en Roemenië moeten toetreden tot de in bijlage
I bij die Toetredingsakte opgesomde verdragen, overeenkomsten en protocollen tussen de lidstaten, waaronder de
Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties. Deze verdragen,
overeenkomsten en protocollen moeten ten aanzien
van Bulgarije en Roemenië in werking treden op de
door de Raad bepaalde data.

(5)

Overeenkomstig artikel 3, lid 4, van de Toetredingsakte
moet de Raad de als gevolg van de toetreding vereiste
aanpassingen in deze verdragen, overeenkomsten en protocollen aanbrengen,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie,
Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en
Roemenië,
Gelet op de Akte van Toetreding van Bulgarije en Roemenië
(hierna de „Toetredingsakte” genoemd), en met name op artikel 3, lid 4,
Gezien de aanbeveling van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

BESLUIT:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van
het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (2) (hierna de „Overeenkomst” genoemd) is op
18 december 1997 te Brussel ondertekend en treedt in
werking negentig dagen na de kennisgeving door de staat
die daartoe als laatste overgaat en die op het tijdstip
waarop de akte tot vaststelling van die overeenkomst
door de Raad wordt aangenomen, lidstaat van de Europese Unie is.

(2)

Overeenkomstig artikel 32, lid 4, van de Overeenkomst
kan elke lidstaat tot de inwerkingtreding van deze overeenkomst, bij de kennisgeving als bedoeld in artikel 32,
lid 2, of op enig ander later tijdstip, verklaren dat de
overeenkomst op hem van toepassing is in zijn betrekkingen met de andere lidstaten die eenzelfde verklaring
hebben afgelegd.

(3)

De Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië en Slowakije hebben na
hun toetreding tot de Europese Unie hun akten van toetreding tot de Overeenkomst.

(1) Advies van 24 oktober 2007 (nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad).
(2) PB C 24 van 23.1.1998, blz. 2.

Artikel 1
Artikel 31, lid 1, van de Overeenkomst van 18 december 1997,
opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking
tussen de douaneadministraties wordt vervangen door:
„1.
Deze overeenkomst is van toepassing op het grondgebied van de lidstaten die tot het douanegebied van de
Gemeenschap behoren, en voor de Bondsrepubliek Duitsland
met inbegrip van het eiland Helgoland en het grondgebied
van Büsingen (in het kader van en krachtens het Verdrag
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Zwitserse Bondsstaat over de opneming van de gemeente Büsingen am
Hochrhein in het douanegebied van de Zwitserse Bondsstaat
van 23 november 1964 of de laatste versie daarvan), en voor
de Italiaanse Republiek, met inbegrip van de gemeenten Livigno en Campione d’Italia, en op de territoriale wateren, de
maritieme binnenwateren en het luchtruim bij die gebieden
van de lidstaten.”.

Artikel 2
De Overeenkomst, zoals gewijzigd bij dit besluit, treedt ten
aanzien van Bulgarije en Roemenië in werking op de dag van
inwerkingtreding van die overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 32, lid 4, van de Overeenkomst.
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Artikel 3
De Bulgaarse en de Roemeense versie van de Overeenkomst (1) zijn op gelijke wijze authentiek als de
overige teksten van de Overeenkomst.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 6 december 2007.
Voor de Raad
De voorzitter
A. COSTA

(1) De Bulgaarse en de Roemeense versie van de Overeenkomst zullen
later in de speciale editie van het Publicatieblad worden bekendgemaakt.
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 6 december 2007
betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst, opgesteld op grond van
artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de
financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 27 september 1996, het
Protocol van 29 november 1996 en het Tweede Protocol van 19 juni 1997
(2008/40/JBZ)
Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (5)
(hierna „het Tweede Protocol van 19 juni 1997” genoemd), dat op 19 juni 1997 te Brussel werd ondertekend, maar nog niet in werking is getreden.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gelet op de Akte van Toetreding van 2005, en met name op
artikel 3, lid 4,

Gezien de aanbeveling van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(4)

In artikel 3, lid 3, van de Toetredingsakte is bepaald dat
Bulgarije en Roemenië toetreden tot de in bijlage I bij die
Toetredingsakte opgesomde verdragen, overeenkomsten
en protocollen, waaronder de overeenkomst, het Protocol
van 27 september 1996, het Protocol van 29 november
1996 en het Tweede Protocol van 19 juni 1997. De
overeenkomst en de protocollen, vermeld in bijlage I
bij de Toetredingsakte van 2005, moeten ten aanzien
van Bulgarije en Roemenië in werking treden op de
door de Raad bepaalde data,

BESLUIT:

Artikel 1
(1)

De Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3
van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande
de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (2) (hierna „de overeenkomst” genoemd) is op 26 juli 1995 te Brussel ondertekend en op
17 oktober 2002 in werking getreden.

De aan dit besluit gehechte Bulgaarse en Roemeense versie (6)
van de overeenkomst, het Protocol van 27 september 1996, het
Protocol van 29 november 1996 en het Tweede Protocol van
19 juni 1997 zijn even authentiek als de andere talenversies
ervan.
Artikel 2

(2)

(3)

De overeenkomst is aangevuld met het op 27 september
1996 te Brussel ondertekende Protocol, opgesteld op
grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen (3) (hierna „het Protocol van 27 september 1996” genoemd) en het op 29 november 1996
te Brussel ondertekende Protocol, opgesteld op grond van
artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie (4) (hierna „het Protocol van 29 november 1996”
genoemd). Beide protocollen zijn op 17 oktober 2002 in
werking getreden.

De overeenkomst is verder aangevuld met het Tweede
Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van
het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de

(1) Advies uitgebracht op 23 oktober 2007 (nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad).
(2) PB C 316 van 27.11.1995, blz. 49.
(3) PB C 313 van 23.10.1996, blz. 2.
(4) PB C 151 van 20.5.1997, blz. 2.

1.
De overeenkomst, het Protocol van 27 september 1996
en het Protocol van 29 november 1996 treden ten aanzien van
Bulgarije en Roemenië in werking op de eerste dag van de eerste
maand volgende op de datum van vaststelling van dit besluit,
tenzij zij ten aanzien van Bulgarije of Roemenië reeds vóór deze
datum in werking zijn getreden.
2.
Het Tweede Protocol van 19 juni 1997 treedt in werking
ten aanzien van Bulgarije en Roemenië op dezelfde dag dat dit
protocol in werking treedt ten aanzien van de laatste staat, die
als lid van de Europese Unie op de datum van de goedkeuring
door de Raad van het besluit tot vaststelling van dit protocol (7),
de in artikel 16, lid 2, vermelde formaliteit van kennisgeving
heeft vervuld.
(5) PB C 221 van 19.7.1997, blz. 12.
(6) De Bulgaarse en de Roemeense tekst van de overeenkomst en de
protocollen zullen later in een bijzondere uitgave van het Publicatieblad worden bekendgemaakt.
7
( ) Akte van de Raad van 19 juni 1997 tot vaststelling van het tweede
protocol bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de
financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB C 221
van 19.7.1997, blz. 11).
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Artikel 3
Dit besluit wordt van kracht op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 6 december 2007.
Voor de Raad
De voorzitter
A. COSTA
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