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INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
BESLUIT (EU) 2019/593 VAN DE RAAD
van 8 april 2019
betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tot oprichting van de
internationale EU-LAC-Stichting
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 37,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 209, lid 2, en artikel 212, lid 1,
in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 8, tweede alinea,
Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheids
beleid en de Europese Commissie,
Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig Besluit (EU) 2016/1873 van de Raad (2) is de overeenkomst tot oprichting van de internationale
EU-LAC-Stichting ("de overeenkomst") ondertekend op 25 oktober 2016, onder voorbehoud van de sluiting
ervan op een latere datum.

(2)

Het doel van de overeenkomst is de EU-LAC-Stichting op te richten als een internationale organisatie met rechts
persoonlijkheid krachtens internationaal publiekrecht.

(3)

Wanneer zij optreden in het kader van EU-LAC-Stichting, moeten de Unie en haar lidstaten hun standpunten
coördineren overeenkomstig de Verdragen en overeenkomstig het beginsel van loyale samenwerking.

(4)

De overeenkomst moet worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting wordt namens de Unie goedgekeurd.
De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2
De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die gemachtigd is (zijn) om namens de Unie de in artikel 24
van de overeenkomst genoemde akte van bekrachtiging neer te leggen.
(1) Goedkeuring van 4 oktober 2017 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(2) Besluit (EU) 2016/1873 van de Raad van 10 oktober 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de
Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting (PB L 288 van 22.10.2016, blz. 1).

L 103/2

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

12.4.2019

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 8 april 2019.
Voor de Raad
De voorzitter
F. MOGHERINI
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OVEREENKOMST TOT OPRICHTING VAN DE INTERNATIONALE EU-LAC-STICHTING
De partijen bij deze overeenkomst,
HERINNEREND aan het strategische partnerschap dat in juni 1999 tussen Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC)

en de Europese Unie (EU) tot stand is gekomen binnen het kader van de eerste EU-LAC-topconferentie van
Rio de Janeiro,
REKENING HOUDEND MET het initiatief dat de staatshoofden en regeringsleiders van LAC en de EU hebben genomen

tijdens de vijfde EU-LAC-topconferentie in Lima, Peru, op 16 mei 2008,
HERINNEREND aan het besluit met betrekking tot de oprichting van de EU-LAC-Stichting dat de staatshoofden en

regeringsleiders van de EU en LAC, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie, op de zesde
EU-LAC-topconferentie in Madrid, Spanje, op 18 mei 2010, hebben vastgesteld,
HERINNEREND aan de oprichting in 2011 van een voorlopige stichting in de Bondsrepubliek Duitsland, die haar

activiteiten zal stopzetten en zal worden ontbonden wanneer de internationale oprichtingsovereenkomst van de EU-LACStichting in werking treedt,
NOGMAALS WIJZEND op de noodzaak om een internationale organisatie van intergouvernementele aard als internationaal

rechtssubject op te richten op basis van een "internationale oprichtingsovereenkomst van de EU-LAC-Stichting gebaseerd
op het mandaat dat tijdens een ministeriële bijeenkomst in de marge van de 6e EU-LAC-topconferentie van Madrid", is
vastgesteld en dat bijdraagt tot de versterking van de bestaande banden tussen de Latijns-Amerikaanse en Caribische
Staten, de EU en de EU-lidstaten,

ZIJN het volgende OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1
Voorwerp
1.
De internationale EU-LAC-Stichting ("de Stichting" of "de EU-LAC-Stichting") wordt opgericht bij deze
overeenkomst.
2.
In deze overeenkomst worden de doelstellingen van de Stichting vastgesteld en worden de regels en richtsnoeren
bepaald voor haar activiteiten, structuur en werking.

Artikel 2
Aard en hoofdzetel van de Stichting
1.
De EU-LAC-Stichting is een krachtens het volkenrecht opgerichte internationale intergouvernementele organisatie.
Zij richt zich op de versterking van het biregionale partnerschap tussen de EU en de EU-lidstaten, en de Gemeenschap
van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten (CELAC).
2.

De hoofdzetel van de EU-LAC-Stichting is gevestigd in de Vrije Hanzestad Hamburg, Bondsrepubliek Duitsland.

Artikel 3
Leden van de Stichting
1.
De Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten, de EU-lidstaten en de EU, die te kennen hebben geven dat zij ermee
instemmen overeenkomstig hun interne juridische procedures door de overeenkomst te worden gebonden, worden de
enige leden van de EU-LAC-Stichting.
2.
De EU-LAC-Stichting staat ook open voor de deelname van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en
Caribische staten (CELAC).
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Artikel 4
Rechtspersoonlijkheid
1.
De EU-LAC-Stichting heeft internationale rechtspersoonlijkheid en beschikt over de nodige handelingsbekwaamheid
voor de verwezenlijking van haar doelstellingen en activiteiten, op het grondgebied van elk van haar leden, overeen
komstig hun nationale wetgeving.
2.
De Stichting heeft de bevoegdheid om contracten te sluiten, roerende en onroerende goederen te verwerven en te
vervreemden, en in rechte op te treden.
Artikel 5
Doelstellingen van de Stichting
1.

De EU-LAC-Stichting:

a) draagt bij tot de versterking van het CELAC-EU biregionale partnerschap waarbij gezorgd wordt voor de deelname en
inbreng van het maatschappelijk middenveld en andere sociale actoren;
b) bevordert een grotere wederzijdse kennis en begrip tussen beide regio's;
c) versterkt de onderlinge zichtbaarheid tussen beide regio's en die van het biregionale partnerschap zelf.
2.

De EU-LAC-Stichting richt zich in het bijzonder op:

a) bevordering en coördinatie van resultaatgerichte activiteiten ter ondersteuning van biregionale betrekkingen en
toegespitst op de uitvoering van de prioriteiten die op CELAC-EU-topconferenties zijn vastgesteld;
b) bevordering van het overleg over gemeenschappelijke strategieën die gericht zijn op de uitvoering van de
bovenvermelde prioriteiten door het stimuleren van onderzoek en studies;
c) bevordering van vruchtbare uitwisselingen en nieuwe netwerkmogelijkheden voor het maatschappelijk middenveld en
andere sociale actoren.
Artikel 6
Criteria voor het opzetten van activiteiten
1.

Om de in artikel 5 van deze overeenkomst bedoelde doelstellingen te verwezenlijken,

a) zijn de activiteiten van de EU-LAC-Stichting gebaseerd op de prioriteiten en thema's die aan de orde zijn gekomen op
de topconferenties op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders en die zijn gericht op de vastgestelde
behoeften ter bevordering van het biregionale partnerschap;
b) worden — voor zover mogelijk en in het kader van de activiteiten van de Stichting — het maatschappelijk
middenveld en andere sociale actoren, zoals academische instellingen hierbij betrokken, waarbij zonder enige
verplichting met hun bijdragen rekening kan worden gehouden. Hiertoe kan elk lid passende instellingen en
organisaties identificeren die de biregionale dialoog op nationaal niveau kunnen versterken;
c) bieden de activiteiten een toegevoegde waarde voor de bestaande initiatieven;
d) verlenen de activiteiten zichtbaarheid aan het partnerschap, waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar acties
met een multiplicatoreffect.
2.

Bij het opstarten of deelnemen aan activiteiten is de EU-LAC-Stichting dynamisch, actie- en resultaatgericht.
Artikel 7
Activiteiten van de Stichting

1.
Om de in artikel 5 bedoelde doelstellingen te bereiken, worden onder meer volgende activiteiten door de EU-LACStichting ondernomen:
a) een impuls geven aan het debat door middel van seminars, conferenties, workshops, discussiegroepen, opleidingen,
tentoonstellingen, publicaties, presentaties, beroepsopleiding, uitwisselingen van beste praktijken en specifieke kennis;
b) bevorderen en ondersteunen van evenementen die verband houden met onderwerpen die aan de orde komen in de
CELAC-EU-topconferenties en die betrekking hebben op de prioriteiten van de bijeenkomsten van hoge ambtenaren
van CELAC-EU (SOM);
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c) opstarten van biregionale bewustmakingsprogramma's en -initiatieven, inclusief uitwisselingen op de vastgestelde
prioritaire gebieden;
d) bevorderen van studies over vraagstukken die door beide regio's aan de orde zijn gesteld;
e) streven naar en aanbieden van nieuwe contactmogelijkheden, waarbij met name rekening wordt gehouden met
individuen of instellingen die niet vertrouwd zijn met het biregionale CELAC-EU partnerschap;
f) oprichten van een internetplatform en/of ontwikkelen van een elektronische publicatie.
2.
DE EU-LAC-Stichting kan initiatieven opzetten in samenwerking met openbare en particuliere instellingen, EUinstellingen, internationale en regionale instellingen, Latijns-Amerikaanse en Caribische staten en EU-lidstaten.
Artikel 8
Structuur van de Stichting
De EU-LAC-Stichting omvat:
a) de raad van bestuur;
b) de voorzitter; alsmede
c) de uitvoerend directeur.
Artikel 9
Raad van bestuur
1.
De raad van bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden van de EU-LAC-Stichting. Hij vergadert
op het niveau van hoge ambtenaren en kan indien nodig vergaderen op het niveau van de ministers van buitenlandse
zaken naar aanleiding van de CELAC-EU-topconferenties.
2.
De Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten (CELAC) wordt in de raad van bestuur vertegen
woordigd door het tijdelijk voorzitterschap van CELAC, hetgeen de deelname van het desbetreffende land in zijn
nationale hoedanigheid onverlet laat.
3.
Het uitvoerend bureau van de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (EuroLat) wordt verzocht een
vertegenwoordiger van elke regio als waarnemer in de raad van bestuur aan te stellen.
4.
De Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU wordt verzocht een vertegenwoordiger van zowel de EU als het
Caribisch gebied aan te stellen als waarnemers bij de raad van bestuur.
Artikel 10
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft twee voorzitters, waarbij de ene de EU vertegenwoordigt en de andere de Latijns-Amerikaanse
en Caribische staten.
Artikel 11
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur van de EU-LAC-Stichting oefent de volgende bevoegdheden uit:
a) aanstelling van de voorzitter en de uitvoerend directeur van de Stichting;
b) vaststelling van de algemene richtsnoeren voor de werkzaamheden van de Stichting en bepaling van de operationele
prioriteiten en het reglement van orde van de Stichting, alsook van de passende maatregelen om de transparantie en
verantwoordingsplicht te waarborgen, in het bijzonder met betrekking tot de externe financiering;
c) goedkeuring van de sluiting van de zetelovereenkomst alsook van elke andere overeenkomst of regeling die de
Stichting zou kunnen afsluiten met Latijns-Amerikaanse en Caribische staten en EU-lidstaten met betrekking tot
voorrechten en immuniteiten;
d) vaststelling van de begroting en personeelsstatuut op basis van een voorstel van de uitvoerend directeur;
e) goedkeuring van de wijzigingen aan de organisatiestructuur van de Stichting op basis van een voorstel van de
uitvoerend directeur;
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vaststelling van een meerjarig werkprogramma, met inbegrip van een meerjarige begrotingsraming, die in beginsel
een termijn van vier jaar bestrijkt, op basis van het door de uitvoerend directeur ingediende ontwerp;

g) vaststelling van het jaarlijkse werkprogramma, inclusief projecten en activiteiten voor het komende jaar op basis van
een door de uitvoerend directeur ingediend ontwerp en binnen het kader van het meerjarenprogramma;
h) vaststelling van de jaarbegroting voor het volgende jaar;
i)

goedkeuring van de criteria voor de monitoring en controle van en rapportering over de projecten van de Stichting;

j)

vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening van de Stichting van het vorige jaar;

k) verstrekking van richtsnoeren en advies aan de voorzitter en de uitvoerend directeur;
l)

voorstelling van wijzigingen van de overeenkomst aan de partijen;

m) beoordeling van de ontwikkeling van de activiteiten van de Stichting en optreden op basis van de door de
uitvoerende directeur ingediende rapporten;
n) regeling van de geschillen die zich eventueel kunnen voordoen tussen de partijen met betrekking tot uitlegging of
toepassing van de overeenkomst en wijzigingen daarop;
o) intrekking van de aanstelling van de voorzitter en /of van die van de uitvoerend directeur;
p) goedkeuring van het aangaan van strategische partnerschappen;
q) goedkeuring van de sluiting van een overeenkomst of rechtsinstrument waarover is onderhandeld overeenkomstig
artikel 15, lid 4, onder i).
Artikel 12
Bijeenkomsten van de raad van bestuur
1.
De raad van bestuur houdt twee gewone vergaderingen per jaar. Zij vallen samen met de bijeenkomsten van hoge
ambtenaren van CELAC-EU (SOM).
2.
De raad van bestuur houdt buitengewone vergaderingen op verzoek van een voorzitter, de uitvoerend directeur of
op verzoek van ten minste een derde van zijn leden.
3.
De secretariaatstaken voor de raad van bestuur worden uitgevoerd onder het gezag van de uitvoerend directeur van
de Stichting.
Artikel 13
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan optreden bij aanwezigheid van meer dan de helft van zijn leden van elke regio. De besluiten
worden met consensus genomen door de aanwezige leden.
Artikel 14
Voorzitter van de Stichting
1.
De raad van bestuur kiest de voorzitter uit de door de leden van de EU-LAC-Stichting voorgedragen kandidaten. De
voorzitter wordt benoemd voor een termijn van vier jaar, die eenmaal kan worden verlengd.
2.
De voorzitter is een bekende en zeer gerespecteerde persoonlijkheid in zowel Latijns-Amerika en het Caribisch
gebied als in de EU. De voorzitter werkt onbezoldigd, maar heeft recht op de terugbetaling van noodzakelijke en naar
behoren gemotiveerde onkosten.
3.
Het ambt van voorzitter wordt bij toerbeurt vervuld door een onderdaan van een EU-lidstaat of een onderdaan van
een Latijns-Amerikaanse of Caribische staat. Indien de aangestelde voorzitter afkomstig is van een EU-lidstaat, komt de
aangestelde uitvoerend directeur uit een Latijns-Amerikaanse of Caribische staat en omgekeerd.
4.

De voorzitter:

a) vertegenwoordigt de Stichting in haar externe betrekkingen, door een zichtbare en representatieve rol te spelen door
middel van contacten op hoog niveau met autoriteiten van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, de EU, de EUlidstaten en andere partners;
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b) rapporteert aan de bijeenkomsten van de ministers van Buitenlandse Zaken, andere ministeriële bijeenkomsten, de
raad van bestuur en zo nodig andere belangrijke bijeenkomsten;
c) verstrekt advies aan de uitvoerend directeur bij de voorbereiding van het ontwerp van het meerjarige en jaarlijkse
werkprogramma en de ontwerpbegroting die ter goedkeuring aan de raad van bestuur worden voorgelegd;
d) voert andere taken uit zoals afgesproken door de raad van bestuur.
Artikel 15
Uitvoerend directeur van de Stichting
1.
De Stichting wordt beheerd door een uitvoerend directeur die door de raad van bestuur voor een termijn van vier
jaar wordt benoemd, die éénmaal kan worden verlengd, en wordt gekozen uit de door de leden van de EU-LAC-Stichting
voorgedragen kandidaten.
2.
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de raad van bestuur, vraagt of aanvaardt de uitvoerend directeur
geen aanwijzingen van enige regering of van enig ander orgaan.
3.
Het ambt van uitvoerend directeur is bezoldigd en wordt bij toerbeurt vervuld door een onderdaan van een EUlidstaat en een onderdaan van een Latijns-Amerikaanse of Caribische staat. Indien de aangestelde uitvoerend directeur
afkomstig is van een EU-lidstaat, komt de aangestelde voorzitter uit een Latijns-Amerikaanse of Caribische staat en
omgekeerd.
4.

De uitvoerend directeur is de wettelijke vertegenwoordiger van de Stichting en oefent de volgende taken uit:

a) opstelling van het meerjarige en jaarlijkse werkprogramma van de Stichting en haar begroting in overleg met de
voorzitter;
b) aanstellen van en leiding geven aan het personeel van de Stichting, in overeenstemming met de doelstellingen van de
Stichting;
c) uitvoering van de begroting;
d) indiening van periodieke en jaarlijkse activiteitenverslagen, alsook financiële rekeningen aan de raad van bestuur voor
goedkeuring, handhaving van transparante procedures en correcte doorstroming van informatie betreffende alle
activiteiten die door de Stichting zijn verricht of ondersteund, met inbegrip van een geactualiseerde lijst van de op
nationale niveau vastgestelde instellingen en organisaties en die welke deelnemen aan de activiteiten van de Stichting;
e) indiening van het in artikel 18 bedoelde rapport;
f) voorbereiding van de bijeenkomsten en ondersteuning van de raad van bestuur;
g) raadpleging wanneer dit nodig is van de bevoegde vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en andere
sociale actoren, in het bijzonder de instellingen die hiervoor door de leden van de EU-LAC-Stichting kunnen zijn
aangewezen, afhankelijk van kwestie die aan de orde is gesteld en de concrete behoeften, waarbij de raad van bestuur
in kennis wordt gesteld van de resultaten van deze contacten met het oog op verder onderzoek;
h) raadplegingen en onderhandelingen met het gastland van de Stichting en de andere partijen bij deze overeenkomst
met betrekking tot de nadere kenmerken van de faciliteiten waarop de Stichting in deze staten een beroep kan doen;
i) onderhandelingen over een overeenkomst of rechtsinstrument met internationale werking, met internationale
organisaties, staten, publieke of particuliere instellingen over aangelegenheden die verder gaan dan de administratieve,
dagelijkse werking van de Stichting, na passend overleg met en kennisgeving bij de raad van bestuur over de aanvang
en geplande afronding van deze onderhandelingen, alsook periodiek overleg over hun inhoud, reikwijdte en
vermoedelijk resultaat;
j) rapportering aan de raad van bestuur over gerechtelijke procedures waarbij de Stichting is betrokken.
Artikel 16
Financiering van de Stichting
1.
De bijdragen worden verstrekt op basis van vrijwilligheid en zonder afbreuk te doen aan de deelname aan de raad
van bestuur.
2.
De Stichting wordt hoofdzakelijk gefinancierd door haar leden. De raad van bestuur kan met inachtneming van het
biregionale evenwicht, andere financieringswijzen van de activiteiten van de Stichting overwegen.
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3.
In specifieke gevallen en na voorafgaande kennisgeving aan en voorafgaand overleg met de raad van bestuur met
het oog op goedkeuring is de Stichting gemachtigd extra middelen te genereren door een beroep te doen op externe
financiering van publieke en particuliere instellingen, onder meer door het opstellen van rapporten en analyses op
verzoek. Deze middelen worden uitsluitend benut voor de activiteiten van de Stichting.
4.
De Bondsrepubliek Duitsland stelt op eigen kosten en in het kader van haar eigen financiële bijdrage aan de
Stichting naar behoren gemeubileerde panden ter beschikking van de Stichting die geschikt zijn om door de Stichting te
worden gebruikt, met de bijbehorende onderhoudswerkzaamheden, nutsvoorzieningen en beveiliging.
Artikel 17
Accountantscontrole en openbaarmaking van de rekeningen
1.

De raad van bestuur benoemt onafhankelijke accountants voor het verifiëren van de rekeningen van de Stichting.

2.
Zo spoedig mogelijk na het afsluiten van elk boekjaar, doch uiterlijk zes maanden na die datum, worden onafhan
kelijke accountantsverslagen inzake de activa, passiva, ontvangsten en uitgaven van de Stichting aan de leden ter
beschikking gesteld. Zij worden door de raad van bestuur bestudeerd ten einde te worden goedgekeurd tijdens zijn
eerstvolgende zitting.
3.

Een samenvatting van de geverifieerde rekeningen alsmede de balans wordt gepubliceerd.
Artikel 18
Evaluatie van de Stichting

Vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze overeenkomst stelt de uitvoerend directeur om de vier jaar aan de
raad van bestuur een rapport voor over de activiteiten van de Stichting. De raad van bestuur stelt een algemene
beoordeling op van deze activiteiten en neemt een besluit met betrekking tot de toekomstige activiteiten van de
Stichting.
Artikel 19
Strategische partnerschappen
1.
De Stichting heeft vier oorspronkelijke strategische partners: L'Institut des Amériques in Frankrijk en Regione
Lombardia in Italië voor de EU, en de Global Foundation for Democracy and Development (FUNGLODE) in de Dominicaanse
Republiek en de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied
(ECLAC) voor de Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten.
2.
Om haar doelstellingen te bereiken, kan de EU-LAC-Stichting toekomstige strategische partnerschappen opzetten
met intergouvernementele organisaties, staten, publieke of private instellingen van beide regio's, met strikte
inachtneming van het beginsel van biregionaal evenwicht.
Artikel 20
Voorrechten en immuniteiten
1.

De aard en rechtspersoonlijkheid van de Stichting is bepaald in de artikelen 2 en 4.

2.
Voor de status, voorrechten en immuniteiten van de Stichting, de raad van bestuur, de voorzitter, de uitvoerend
directeur, de personeelsleden en de vertegenwoordigers van de leden wanneer zij zich op het grondgebied van Bondsre
publiek Duitsland bevinden voor het uitoefenen van hun functies, geldt de zetelovereenkomst tussen de regering van de
Bondsrepubliek Duitsland en de Stichting.
3.

De in lid 2 van dit artikel bedoelde zetelovereenkomst staat los van deze overeenkomst.

4.
De Stichting kan met een of meer Latijns-Amerikaanse en Caribische staten en EU-lidstaten andere overeenkomsten
sluiten betreffende de voorrechten en immuniteiten die voor de goede werking van de Stichting op hun respectieve
grondgebied vereist kunnen zijn; dergelijke overeenkomsten moeten door de raad van bestuur worden goedgekeurd.
5.
In het kader van haar officiële activiteiten zijn de Stichting, haar bezittingen, inkomsten en andere eigendommen
vrijgesteld van alle directe belastingen. De Stichting geniet geen vrijstelling van betaling voor geleverde diensten.
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6.
De uitvoerend directeur en de personeelsleden van de Stichting zijn vrijgesteld van nationale belastingen op de
door de Stichting betaalde salarissen en emolumenten.
7.
Onder personeelsleden van de Stichting wordt verstaan alle personeelsleden die door de uitvoerend directeur zijn
benoemd, met uitzondering van die personeelsleden die ter plaatse zijn aangetrokken en volgens uurtarief worden
vergoed.
Artikel 21
Talen van de Stichting
De werktalen van de Stichting zijn die welke worden gebruikt door het strategische partnerschap tussen Latijns-Amerika
en het Caribisch gebied en de Europese Unie sinds oprichting van het partnerschap in juni 1999.
Artikel 22
Geschillenbeslechting
Alle geschillen tussen de partijen in verband met de uitvoering of uitlegging van deze overeenkomst of wijzigingen van
deze overeenkomst worden voor rechtstreekse onderhandelingen voorgelegd aan de partijen met het oog op een tijdige
afwikkeling. Indien het niet mogelijk is het geschil met deze middelen tot een oplossing te brengen, wordt het geschil ter
beslissing voorgelegd aan de raad van bestuur.
Artikel 23
Wijzigingen
1.
Deze overeenkomst kan worden gewijzigd op initiatief van de raad van bestuur van de EU-LAC-Stichting of op
verzoek van een van de partijen. De wijzigingsvoorstellen worden aan de depositaris toegezonden, die alle partijen ter
overweging en met het oog op onderhandelingen ervan in kennis stelt.
2.
De wijzigingen worden bij consensus goedgekeurd en treden in werking dertig dagen na de datum van ontvangst
door de depositaris van de laatste kennisgeving dat alle voor de inwerkingtreding vereiste formaliteiten zijn voltooid.
3.

De depositaris stelt alle partijen in kennis van de inwerkingtreding van de wijzigingen.
Artikel 24
Bekrachtiging en toetreding

1.
Deze overeenkomst staat open voor ondertekening door alle Latijns-Amerikaanse en Caribische staten, alle EUlidstaten, en de EU, van 25 oktober 2016 tot de datum van de inwerkingtreding en dient te worden bekrachtigd. De
akten van bekrachtiging worden neergelegd bij de depositaris.
2.
Deze overeenkomst blijft open voor toetreding door de EU, en door die Latijns-Amerikaanse en Caribische staten
en EU-lidstaten die de overeenkomst niet hebben ondertekend. De overeenkomstige akten van toetreding worden
neergelegd bij de depositaris.

Artikel 25
Inwerkingtreding
1.
Deze overeenkomst treedt in werking dertig dagen nadat acht partijen van elke regio, met inbegrip van de Bondsre
publiek Duitsland en de EU, hun respectieve akten van bekrachtiging of toetreding hebben neergelegd bij de
depositaris. Voor de andere Latijns-Amerikaanse en Caribische staten en de EU-lidstaten, die hun akten van bekrachtiging
of toetreding neerleggen na de datum van inwerkingtreding, treedt deze overeenkomst in werking dertig dagen na de
neerlegging door die Latijns-Amerikaanse en Caribische staten en de EU-lidstaten, van hun akten van bekrachtiging of
toetreding.
2.
De depositaris stelt alle partijen in kennis van de ontvangst van de akten van bekrachtiging en van toetreding
alsook van de datum van de inwerkingtreding van deze overeenkomst, overeenkomstig lid 1 van dit artikel.
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Artikel 26
Geldigheidsduur en opzegging
1.

Deze overeenkomst heeft een onbepaalde duur.

2.
Deze overeenkomst kan door elke partij te allen tijde langs diplomatieke weg worden opgezegd door neerlegging
van een schriftelijke verklaring bij de depositaris. De opzegging wordt van kracht twaalf maanden nadat kennisgeving is
ontvangen.

Artikel 27
Ontbinding en vereffening
1.

De Stichting wordt ontbonden:

a) indien alle leden van de Stichting, of alle leden van de Stichting op één na, de overeenkomst hebben opgezegd; of
b) indien de leden van de Stichting besluiten over te gaan tot de beëindiging ervan.
2.
In geval van beëindiging blijft de Stichting alleen bestaan ten behoeve van de vereffening. De vereffenaars gaan
over tot de vereffening, waarbij de activa van de Stichting worden verkocht en de verplichtingen worden afgelost. Het
saldo wordt aan de leden toegewezen pro rata hun respectieve bijdragen.

Artikel 28
Depositaris
Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie treedt op als depositaris van deze overeenkomst.

Artikel 29
Voorbehouden
1.
Bij de ondertekening of bekrachtiging van deze overeenkomst of de toetreding tot deze overeenkomst kunnen de
partijen voorbehouden maken en/of verklaringen afleggen met betrekking tot de tekst ervan op voorwaarde dat deze
niet onverenigbaar zijn met het voorwerp en doel van de overeenkomst.
2.
De gemaakte voorbehouden en verklaringen worden medegedeeld aan de depositaris, die de andere partijen bij de
overeenkomst ervan in kennis stelt.

Artikel 30
Overgangsbepalingen
Vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst beëindigt de in 2011 naar Duits recht opgerichte voorlopige stichting
haar activiteiten en wordt zij ontbonden. De activa en passiva, middelen, tegoeden en andere contractuele verplichtingen
van de voorlopige stichting worden overgedragen naar de EU-LAC-Stichting die bij deze overeenkomst is ingesteld. Met
het oog hierop zullen de EU-LAC-Stichting en de voorlopige stichting de nodige rechtsinstrumenten met de Bondsre
publiek Duitsland vervolledigen en voldoen aan de desbetreffende wettelijke verplichtingen.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend in
één exemplaar in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse,
de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de
Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, die
wordt neergelegd bij de archieven van de Raad van de Europese Unie, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift
ervan doet toekomen aan elk van de partijen.
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Настоящото споразумение е открито за подписване в Santo Domingo на 25 октомври 2016 г. и след това, от 1 ноември
2016 г. до датата на влизането му в сила, в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.
El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Santo Domingo el 25 de octubre de 2016 y, a continuación, desde el
1 de noviembre de 2016 hasta la fecha de su entrada en vigor en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea,
en Bruselas.
Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 25. října 2016 v Santo Domingu a poté od 1. listopadu 2016 do dne vstupu
v platnost v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.
Denne aftale er åben for undertegnelse den 25. oktober 2016 i Santo Domingo og derefter fra den 1. november 2016
til datoen for dens ikrafttrædelse i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles.
Dieses Übereinkommen liegt am 25. Oktober 2016 in Santo Domingo und danach vom 1. November 2016 bis zum
Tag seines Inkrafttretens beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf.
Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 25. oktoobril 2016 ning seejärel 1. novembrist 2016 kuni selle jõustumise
kuupäevani Euroopa Liidu nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.
Η συμφωνία θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή στο Σάντο Ντομίνγκο στις 25 Οκτωβρίου 2016 και εν συνεχεία, από την
1η Νοεμβρίου 2016 έως την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις Βρυξέλλες.
This Agreement shall be open for signature in Santo Domingo on 25 October 2016 and thereafter from 1 November
2016 to the date of its entry into force at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.
Le présent accord est ouvert à la signature à Saint-Domingue le 25 octobre 2016 et, ensuite, du 1er novembre 2016 à la
date de son entrée en vigueur, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles.
Il presente accordo sarà aperto alla firma il 25 ottobre 2016 a Santo Domingo e successivamente, dal 1o novembre
2016 alla data di entrata in vigore, presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles.
Ovaj Sporazum bit će otvoren za potpisivanje u Santo Domingu 25. listopada 2016., a nakon toga, od 1. studenoga
2016. do datuma njegova stupanja na snagu, u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije u Bruxellesu.
Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2016. gada 25. oktobrī Santodomingo (Santo Domingo) un pēc tam no
2016. gada 1. novembra līdz tā spēkā stāšanās dienai Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā Briselē.
Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2016 m. spalio 25 d. Santo Dominge, o paskui, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki jo
įsigaliojimo dienos, Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.
Ez a megállapodás 2016. október 25-én Santo Domingóban, majd 2016. november 1-jétől a hatálybalépésének
időpontjáig Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.
Dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-iffirmar f'Santo Domingo fil-25 ta' Ottubru 2016 u wara dan mill-1 ta'
Novembru 2016 sad-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell.
Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 25 oktober 2016 te Santo Domingo en vervolgens met ingang
van 1 november 2016 tot de datum van inwerkingtreding ervan bij het secretariaat-generaal van de Raad van de
Europese Unie te Brussel.
Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Santo Domingo w dniu 25 października 2016 r., a następnie od
1 listopada 2016 r. do dnia wejścia w życie w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.
O presente Acordo está aberto para assinatura em Santo Domingo, em 25 de outubro de 2016 e, posteriormente, de
1 de novembro de 2016 até à data da sua entrada em vigor, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em
Bruxelas.
Acest acord va fi deschis pentru semnare la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016, iar ulterior, începând cu
1 noiembrie 2016 până la data intrării sale în vigoare, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene de la
Bruxelles.
Táto dohoda bude otvorená na podpis 25. októbra 2016 v Santo Domingu a potom od 1. novembra 2016 do
nadobudnutia platnosti na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.
Ta sporazum bo na voljo za podpis 25. oktobra 2016 v Santu Domingu in nato od 1. novembra 2016 do začetka
njegove veljavnosti v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.
Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Santo Domingossa 25 päivänä lokakuuta 2016 ja sen jälkeen
1 päivästä marraskuuta 2016 sen voimaantulopäivään asti Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.
Detta avtal är öppet för undertecknande i Santo Domingo den 25 oktober 2016 och därefter vid generalsekretariatet för
Europeiska unionens råd i Bryssel från och med den 1 november 2016 till och med dagen för dess ikraftträdande.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България

Za Českou republiku
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For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku
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Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Għar-Repubblika ta' Malta
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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Publicatieblad van de Europese Unie

L 103/15

L 103/16

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

For Antigua and Barbuda
Por la República Argentina

For the Commonwealth of the Bahamas

For Barbados
For Belize

Por el Estado Plurinacional de Bolivia

Pela República Federativa do Brasil
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Por la República de Chile

Por la República de Colombia

Por la República de Costa Rica

Por la República de Cuba

For the Commonwealth of Dominica

Por la República de Dominicana

Por la República de Ecuador
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Por la República de El Salvador

For Grenada

Por la República de Guatemala

For the Cooperative Republic of Guyana

Pour la République d'Haïti

Por la República de Honduras

For Jamaica

Por los Estados Unidos Mexicanos
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Por la República de Nicaragua

Por la República de Panamá

Por la República de Paraguay

Por la República del Perú

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

For Saint Lucia
For Saint Vincent and the Grenadines

Voor de Republiek Suriname
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For the Republic of Trinidad and Tobago
Por la República Oriental del Uruguay

Por la República Bolivariana de Venezuela
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VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/594 VAN DE COMMISSIE
van 8 april 2019
tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is
opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische
aanduidingen "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" (BGA)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake
kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 53, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft de Commissie zich
gebogen over de door Italië ingediende aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van het productdossier van de
beschermde geografische aanduiding "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale", die is geregistreerd bij
Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie (2).

(2)

Aangezien de betrokken wijziging niet minimaal is in de zin van artikel 53, lid 2, van Verordening (EU)
nr. 1151/2012, heeft de Commissie de wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van die
verordening bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (3).

(3)

Aangezien de Commissie geen enkel bezwaar overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012
heeft ontvangen, moet de wijziging van het productdossier worden goedgekeurd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte wijziging van het productdossier met betrekking tot de
naam "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" (BGA) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan 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 april 2019.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Phil HOGAN

Lid van de Commissie

(1) PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.
(2) Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie van 12 juni 1996 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en
oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad (PB L 148 van
21.6.1996, blz. 1).
(3) PB C 441 van 7.12.2018, blz. 20.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/595 VAN DE COMMISSIE
van 11 april 2019
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1635/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 737/90 van de Raad, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 733/2008 van de Raad van 15 juli 2008 betreffende de voorwaarden voor de invoer van
landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (1), en met
name artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (hierna "het Verenigd
Koninkrijk" genoemd) kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug te trekken krachtens
artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. De Verdragen zijn niet meer van toepassing op het
Verenigd Koninkrijk met ingang van de datum van inwerkingtreding van een terugtrekkingsakkoord of, bij
gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na die kennisgeving, tenzij de Europese Raad met instemming van het
Verenigd Koninkrijk met eenparigheid van stemmen besluit deze termijn te verlengen. Het Verenigd Koninkrijk
wordt dan een derde land.

(2)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1635/2006 van de Commissie (2) moeten de lidstaten waarborgen dat de
bevoegde autoriteiten van derde landen die zijn getroffen door het ongeluk in Tsjernobyl uitvoercertificaten
afgeven die aantonen dat de producten waarvoor zij zijn afgegeven voldoen aan de in Verordening (EG)
nr. 733/2008 vastgestelde toleranties. De specifieke derde landen zijn opgesomd in bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 1635/2006.

(3)

Verordening (EG) nr. 1635/2006 is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/370 (3) gewijzigd om het Verenigd
Koninkrijk in bijlage II bij die verordening op te nemen. Uitvoeringsverordening (EU) 2019/370 is van toepassing
met ingang van de datum na die waarop de Verdragen niet meer van toepassing zijn op en in het Verenigd
Koninkrijk overeenkomstig artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, tenzij er tegen die
datum een terugtrekkingsakkoord in werking is getreden dan wel de in artikel 50, lid 3, van het Verdrag
betreffende de Europese Unie genoemde termijn van twee jaar is verlengd.

(4)

Op verzoek van het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Raad op 22 maart 2019 besloten de in artikel 50,
lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie bedoelde periode van twee jaar te verlengen. Dientengevolge
kan niet langer worden voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van Uitvoeringsverordening (EU)
2019/370, zoals uiteengezet in artikel 2 van die verordening.

(5)

Daarom moet bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1635/2006 dienovereenkomstig worden gewijzigd en moeten de
voorwaarden voor de toepassing van die wijziging worden vastgesteld.

(6)

Deze verordening moet met spoed in werking treden.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1635/2006 wordt de volgende vermelding toegevoegd:
"Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland".
(1) PB L 201 van 30.7.2008, blz. 1.
(2) Verordening (EG) nr. 1635/2006 van de Commissie van 6 november 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG)
nr. 737/90 van de Raad betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge
het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (PB L 306 van 7.11.2006, blz. 3).
3
( ) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/370 van de Commissie van 7 maart 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1635/2006
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 737/90 van de Raad, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie (PB L 68 van 8.3.2019, blz. 1).
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing vanaf de dag volgende op die waarop het recht van de Unie ophoudt van toepassing te zijn op en
in het Verenigd Koninkrijk.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 april 2019.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/596 VAN DE COMMISSIE
van 11 april 2019
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad betreffende bepaalde specifieke
restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van 7 juli 2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de
economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96 (1), en met name
artikel 11, onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 bevat een lijst van overheidsinstellingen, -ondernemingen en
-agentschappen, natuurlijke personen, rechtspersonen, organen en entiteiten van de voormalige regering van Irak,
waarvan de tegoeden en economische middelen die zich op 22 mei 2003 buiten Irak bevonden, overeenkomstig
die verordening worden bevroren.

(2)

Op 8 april 2019 heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten dertien
vermeldingen te schrappen van de lijst van personen of entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen
dienen te worden bevroren.

(3)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan 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 april 2019.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid

(1) PB L 169 van 8.7.2003, blz. 6.
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BIJLAGE

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 worden de volgende vermeldingen geschrapt:
"9.

AL HASSAKA SPINNING PROJECT. Adres: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Irak."

"34.

DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY (alias DIWANIYA COTTON STATE COMPANY). Adressen:
a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Irak; b) P.O. Box 15, Diwaniyah, Irak."

"37.

FINE TEXTILE STATE COMPANY. Adres: P.O. Box 2, Hilla, Irak."

"51.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY). Adres:
P.O. Box 9114, Khadhumiya, Bagdad, Irak."

"70.

IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI STATE TEXTILE COMPANY). Adres: Al Nawab Street,
Khadhumiya, P.O. Box 9106, Bagdad, Irak."

"73.

KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY (alias a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT,
b) KUT INDUSTRIAL COMPANY). Adressen: a) P.O. Box 25, Kut, Irak; Kut Opp, Al-Zahra Town, Irak;
b) P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Irak."

"86.

MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adres: P.O. Box 18, Mosul, Irak."

"97.

NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adres: P.O. Box 5664, Kadhumia, Bagdad, Irak."

"138. STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS (alias HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY).
Adres: Adres: Al Nasir Square, Arbil, Irak."
"141. STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES (alias STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY). Adres:
Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Bagdad, Irak."
"191. STATE SEWING COMPANY. Adres: P.O. Box 14007, Waziriya, Bagdad, Irak."
"203. WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL).
Adres: P.O. Box 101, Arbil, Irak.
204. WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN
NASIRYA). Adres: P.O. Box 108, Nassiriyah, Irak.".

L 103/26

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

12.4.2019

BESLUITEN
BESLUIT (EU) 2019/597 VAN DE RAAD
van 9 april 2019
betreffende de oprichting van een Groep op hoog niveau van wijzen inzake de Europese financiële
architectuur voor ontwikkeling
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 240, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Er moet worden nagedacht over de Europese financiële architectuur voor ontwikkeling. Daartoe moet een Groep
op hoog niveau van wijzen inzake de Europese financiële architectuur voor ontwikkeling (de "Groep van wijzen")
worden opgericht.

(2)

De Groep van wijzen moet bij de Raad een onafhankelijk verslag indienen dat een overzicht geeft van de
uitdagingen en mogelijkheden tot verbetering en rationalisering van de Europese financiële architectuur voor
ontwikkeling en dat tevens de basis vormt voor een discussie in de Raad over scenario's voor de ontwikkeling
van die architectuur overeenkomstig de Europese beleidsdoelstellingen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Oprichting en taak
1.
Een Groep op hoog niveau van wijzen inzake de Europese financiële architectuur voor ontwikkeling (de "Groep
van wijzen") wordt in de schoot van het secretariaat-generaal van de Raad opgericht.
2.
De taak van de Groep van wijzen is bij de Raad een onafhankelijk verslag in te dienen overeenkomstig de opdracht
als vervat in de bijlage bij dit besluit. De Groep van wijzen blijft bestaan tot de voltooiing van haar mandaat zoals
omschreven in de opdracht en overeenkomstig de daarin gestelde einddatum.
Artikel 2
Leden
1.

De heer Thomas WIESER wordt benoemd tot voorzitter van de Groep van wijzen.

2.
De heer José Antonio ALONSO, mevrouw Monique BARBUT, de heer Erik BERGLÖF, de heer Jacek DOMINIK, de heer
Nanno D. KLEITERP, de heer Norbert KLOPPENBURG, de heer Franco PASSACANTANDO en mevrouw Susan ULBÆK
worden benoemd tot leden van de Groep van wijzen.
Artikel 3
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 9 april 2019.
Voor de Raad
De voorzitter
G. CIAMBA
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BIJLAGE
GROEP OP HOOG NIVEAU VAN WIJZEN INZAKE DE EUROPESE FINANCIËLE ARCHITECTUUR VOOR
ONTWIKKELING
OPDRACHT

1. De Groep van wijzen
1.1. Samenstelling
De Groep van wijzen bestaat uit zes, zeven of acht onafhankelijke en onpartijdige deskundigen. Zij worden
benoemd op grond van hun professionele en technische deskundigheid en ervaring op het gebied van financiën,
ontwikkeling en het relevante institutionele landschap. Bij de samenstelling van de Groep van wijzen wordt
rekening gehouden met genderevenwicht en geografisch evenwicht. Er wordt een breed spectrum van die criteria
weerspiegeld in de samenstelling van de Groep en er wordt rekening gehouden met de institutionele diversiteit
tussen de lidstaten. De voorzitter en de leden van de Groep van wijzen verklaren bij hun benoeming dat zij vrij
zijn van belangenconflicten en dat zij onafhankelijk en onpartijdig zijn.
1.2. Selectie
De Raad benoemt de voorzitter en de leden van de Groep van wijzen na bestudering van de profielen van de
door het Coreper voorgedragen kandidaten. De voorzitter draagt een beperkte groep van deskundigen voor die
de in punt 1.1 bedoelde principes weerspiegelt. Voorafgaand aan de bespreking door het Coreper bezorgen alle
voorgedragen kandidaten gedetailleerde curricula vitae aan de lidstaten.
1.3. Financiële bepalingen
Leden van de Groep van wijzen die zich buiten hun verblijfplaats moeten begeven om hun taken in Brussel uit
te voeren, hebben recht op een vergoeding van reiskosten en een vergoeding overeenkomstig Besluit
nr. 21/2009 van de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie inzake de
vergoeding van de kosten van dienstreizen van andere personen dan personeelsleden van de Raad van de
Europese Unie. Die uitgaven komen ten laste van de Raad.
2. Tijdlijn
Kort na haar benoeming presenteert de Groep van wijzen haar werkprogramma aan het Coreper. Uiterlijk drie
maanden na oprichting brengt de Groep van wijzen het Coreper op de hoogte van de stand zaken van haar
werkzaamheden. Op verzoek licht de Groep van wijzen geregeld de relevante Raadsorganen in, onder meer de Groep
financiële raden, de Groep ontwikkelingssamenwerking en de Ad-hocgroep instrument voor nabuurschapsbeleid,
ontwikkeling en internationale samenwerking.
Zes maanden na haar benoeming dient de Groep van wijzen een eindverslag in bij de Raad. Doel van dit verslag en
van eventuele aanbevelingen die worden opgesteld bij het vervullen van haar taak is de Raad te informeren en bij te
staan bij zijn besprekingen en eventuele besluitvorming. Dit verslag en de eventuele aanbevelingen mogen in geen
geval worden gelezen als het standpunt van de Raad, ook niet met betrekking tot lopende wetgevingsprocedures. De
Raad beslist over het vervolg dat aan het verslag wordt gegeven. De betrokkenheid bij en samenwerking met de Raad
Economische en Financiële Zaken en de Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkeling) wordt gewaarborgd.
3. Mandaat
Voor de toepassing van deze opdracht omvat de Europese financiële architectuur voor ontwikkeling de Europese
Investeringsbank (EIB), de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) en de door de Commissie
beheerde financieringsinstrumenten. De Groep van wijzen gaat bij haar analyse van de Europese financiële
architectuur voor ontwikkeling uit van een systeembreed perspectief.
Om overlapping met bestaande activiteiten te voorkomen en mogelijkheden voor verdere samenwerking met andere
belangrijke ontwikkelingsactoren te stimuleren, bekijkt de Groep van wijzen met name hoe de meerwaarde van de
Europese financiële architectuur voor ontwikkeling optimaal kan worden benut binnen het diverse landschap van
relevante nationale organen in de lidstaten, zoals financiële instellingen en agentschappen voor nationale
ontwikkeling, en internationale en multilaterale institutionele actoren zoals de Ontwikkelingsbank van de Raad van
Europa of de Wereldbankgroep. De Groep van wijzen houdt ook rekening met de algemene ontwikkelingen en
behoeften die in de loop der tijd bepalend zijn geweest voor de globale financiële architectuur voor ontwikkeling en
hoe de globale financiële architectuur is aangepast aan die ontwikkelingen en behoeften.
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De Groep van wijzen beschrijft de uitdagingen voor en de mogelijkheden tot rationalisering van de Europese
financiële architectuur voor ontwikkeling en gaat daarbij met name in op de respectieve rollen van de EIB en de
EBWO. Zij beveelt scenario's aan voor de evolutie van de Europese financiële architectuur voor ontwikkeling en doet
aanbevelingen over duidelijk prioriteren en plannen, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke bijkomende
kosten, op basis van:
— een beoordeling van het vermogen van de huidige Europese financiële architectuur voor ontwikkeling om de
beleidsprioriteiten voor extern optreden van de Unie te verwezenlijken, vooral wat ontwikkelingspotentieel,
doeltreffendheid, additionaliteit, overlappingen en rendement betreft;
— een analyse van de respectieve sterke en zwakke punten van de mandaten en instrumenten van alle betrokken
actoren, met inbegrip van risicobeheer, governance, aandeelhouderschap en stimuleringsregelingen van de EIB en
de EBWO;
— een evaluatie van de door de EIB, de EBWO en de Commissie voorgestelde strategieën voor de verdere
ontwikkeling van hun mandaten met het oog op de verdere ontwikkeling van de particuliere sector en van de
verstrekking van overheidskrediet, in voorkomend geval ook in de minst ontwikkelde en kwetsbare landen.
4. Raadpleging
De Groep van wijzen kan de relevante instellingen en organen van de Unie raadplegen, met inbegrip van het
Europees Parlement, de Commissie en de EIB, evenals de relevante nationale institutionele actoren in de lidstaten,
zoals financiële instellingen en agentschappen voor nationale ontwikkeling. Zij kan ook de EBWO raadplegen. Waar
nodig kan de Groep van wijzen ook andere actoren, waaronder uit begunstigde landen, vragen om schriftelijke input
of mondelinge bijdragen tijdens vergaderingen.
De Groep van wijzen waarborgt transparantie in het raadplegingsproces door alle raadplegingen in het aanhangsel bij
haar verslag te vermelden.
5. Secretariaat
Het secretariaat-generaal van de Raad verzorgt het secretariaat van de Groep van wijzen. Het verleent de nodige admi
nistratieve steun om het goede functioneren van de Groep van wijzen te waarborgen, ook met betrekking tot de
openbaarmaking van documenten. De bijbehorende kosten, met inbegrip van de kosten in verband met het
organiseren van vergaderingen, worden door de Raad gedragen.
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/598 VAN DE RAAD
van 9 april 2019
betreffende de overgangsmaatregelen voor de benoeming van de Europese aanklagers voor en ge
durende de eerste ambtstermijn, overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1939
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de
instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("het EOM") (1), en met name artikel 16, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 worden de Europese aanklagers door de Raad
benoemd voor een niet-hernieuwbare ambtstermijn van zes jaar, die kan worden verlengd met maximaal drie jaar
na die zes jaar.

(2)

Overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1939 wordt om de drie jaar een derde van de
Europese aanklagers vervangen. De Raad stelt met gewone meerderheid overgangsmaatregelen vast voor de
benoeming van de Europese aanklagers voor en gedurende de eerste ambtstermijn.

(3)

Die overgangsmaatregelen moeten zorgen voor een correcte toepassing van het beginsel van periodieke
vervanging op de Europese aanklagers die voor het eerst bij het EOM worden benoemd, met het oog op de
continuïteit van de werkzaamheden van het college van Europese aanklagers. Ook moeten de bijzondere
behoeften van het EOM in de eerste jaren na de oprichting en de aanvang van de activiteiten ervan in aanmerking
worden genomen.

(4)

Daartoe moeten regels worden vastgesteld betreffende de duur van de ambtstermijn van de eerst benoemde
Europese aanklagers na de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2017/1939.

(5)

Ter wille van volledige transparantie en onpartijdigheid bij de keuze van de Europese aanklagers in de eerste
ambtsperiode wier ambtstermijn drie jaar in plaats van zes jaar zal bedragen, dient een systeem op basis van
loting te worden gevolgd. Dit systeem waarborgt ook dat de selectie van de Europese aanklagers wier
ambtstermijn korter zal zijn, geografisch neutraal is.

(6)

De Commissie heeft op 15 januari 2019 een voorstel ingediend voor een uitvoeringsbesluit van de Raad
betreffende de overgangsmaatregelen voor de benoeming van de Europese aanklagers voor en gedurende de eerste
ambtstermijn,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Dit besluit stelt overgangsmaatregelen vast voor de benoeming van de Europese aanklagers voor en gedurende de eerste
ambtstermijn na de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2017/1939.

Artikel 2
1.
Vóór de benoeming van de Europese aanklagers wordt door loting een groep bepaald die op het moment waarop
die overgangsmaatregelen van toepassing worden, een derde van het aantal deelnemende lidstaten uitmaakt.
2.
Indien het aantal deelnemende lidstaten op het moment waarop die overgangsmaatregelen van toepassing worden,
niet deelbaar is door drie, moet het aantal in de groep op te nemen lidstaten worden afgerond tot het dichtstbijzijnde
hogere gehele getal.
3.
Het secretariaat-generaal van de Raad doet in nauwe samenwerking met de Commissie het nodige om deze
procedure ten uitvoer te leggen.
(1) PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1.
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Artikel 3
De ambtstermijn van de Europese aanklagers uit de lidstaten die in de overeenkomstig artikel 2 bepaalde groep worden
opgenomen, bedraagt drie jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Luxemburg, 9 april 2019.
Voor de Raad
De voorzitter
G. CIAMBA
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/599 VAN DE COMMISSIE
van 11 april 2019
tot wijziging van de bijlage bij Beschikking 2007/453/EG wat betreft de BSE-status van het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en zijn van de Kroon afhankelijke
gebieden
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 2830)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien 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 encefalopa
thieën (1), en met name artikel 5, lid 2, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug
te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna "VEU" genoemd). Op
22 maart 2019 heeft de Europese Raad, in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, Besluit (EU) 2019/476
tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (2) vastgesteld. Overeenkomstig dat besluit wordt,
indien het terugtrekkingsakkoord niet uiterlijk op 29 maart 2019 door het Lagerhuis is goedgekeurd, de termijn
waarin artikel 50, lid 3, VEU voorziet, verlengd tot en met 12 april 2019. Aangezien het terugtrekkingsakkoord
niet uiterlijk op 29 maart 2019 is goedgekeurd, zal het Unierecht met ingang van 13 april 2019 (hierna "de
terugtrekkingsdatum" genoemd) niet meer van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk.

(2)

In Verordening (EG) nr. 999/2001 is bepaald dat de lidstaten, derde landen of gebieden daarvan aan de hand van
hun status ten aanzien van boviene spongiforme encefalopathie (BSE) moeten worden ingedeeld in een van deze
drie categorieën: verwaarloosbaar BSE-risico, gecontroleerd BSE-risico en onbepaald BSE-risico.

(3)

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft bĳ de Commissie een verzoek ingediend
om zijn BSE-status te bepalen, waarbij het heeft aangegeven dat dit verzoek ook zijn van de Kroon afhankelijke
gebieden betreft. Dat verzoek ging vergezeld van de relevante informatie met betrekking tot dat land en zijn van
de Kroon afhankelijke gebieden betreffende de in bĳlage II bij Verordening (EG) nr. 999/2001 vermelde criteria en
mogelijke risicofactoren.

(4)

Schotland is momenteel in de categorie verwaarloosbaar BSE-risico ingedeeld, maar in dat gebied van het
Verenigd Koninkrijk is op 18 oktober 2018 een nieuw BSE-geval bevestigd. Schotland voldoet dan ook niet
langer aan de vereisten van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 999/2001 wat de categorie verwaarloosbaar risico
betreft. Schotland moet daarom in de categorie gecontroleerd risico worden ingedeeld.

(5)

Gezien de BSE-status van Noord-Ierland kan in dit gebied een verwaarloosbaar risico worden geacht te bestaan,
terwijl in de rest van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en zijn van de Kroon
afhankelijke gebieden een gecontroleerd BSE-risico kan worden geacht te bestaan.

(6)

Rekening houdend met de bovengenoemde specifieke informatie en om onnodige verstoring van de handel na de
terugtrekkingsdatum te voorkomen, moet met betrekking tot de indeling van landen of gebieden naar gelang van
hun BSE-status Noord-Ierland in de lijst van gebieden van derde landen onder A van de bijlage bij Beschikking
2007/453/EG van de Commissie (3) en de rest van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en NoordIerland en zijn van de Kroon afhankelijke gebieden onder B van diezelfde bijlage worden opgenomen. De bijlage
bij die beschikking moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Dit besluit moet van toepassing zijn met ingang van 13 april 2019. Het moet echter niet van toepassing worden
indien het Unierecht op die datum van toepassing blijft op en in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

(1) PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1.
(2) Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, van 22 maart 2019 tot
verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (PB L 80 I van 22.3.2019, blz. 1).
(3) Beschikking 2007/453/EG van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van de BSE-status van lidstaten, derde landen of gebieden
daarvan naar gelang van hun BSE-risico (PB L 172 van 30.6.2007, blz. 84).
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Beschikking 2007/453/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit is van toepassing met ingang van 13 april 2019.
Het zal echter niet van toepassing zijn indien het Unierecht op die datum van toepassing blijft op en in het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 april 2019.
Voor de Commissie
Jyrki KATAINEN

Vicevoorzitter
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BIJLAGE

De bijlage bij Beschikking 2007/453/EG wordt vervangen door:
"BIJLAGE
LIJST VAN LANDEN OF GEBIEDEN

A. Landen of gebieden met een verwaarloosbaar BSE-risico
Lidstaten
— België
— Bulgarije
— Tsjechië
— Denemarken
— Duitsland
— Estland
— Kroatië
— Italië
— Cyprus
— Letland
— Litouwen
— Luxemburg
— Hongarije
— Malta
— Nederland
— Oostenrijk
— Polen
— Portugal
— Roemenië
— Slovenië
— Slowakije
— Spanje
— Finland
— Zweden
Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie
— IJsland
— Liechtenstein
— Noorwegen
— Zwitserland
Derde landen
— Argentinië
— Australië
— Brazilië
— Chili
— Colombia
— Costa Rica
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— India
— Israël
— Japan
— Namibië
— Nieuw-Zeeland
— Panama
— Paraguay
— Peru
— Singapore
— Verenigde Staten
— Uruguay
Gebieden van derde landen
— Noord-Ierland
B. Landen of gebieden met een gecontroleerd BSE-risico
Lidstaten
— Ierland
— Griekenland
— Frankrijk
Derde landen
— Canada
— Guernsey
— Isle of Man
— Jersey
— Mexico
— Nicaragua
— Zuid-Korea
— Taiwan
— Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Noord-Ierland
C. Landen of gebieden met een onbepaald BSE-risico
— Niet onder A of B opgenomen landen of gebieden."
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/600 VAN DE COMMISSIE
van 11 april 2019
tot wijziging van Besluit 2011/163/EU tot goedkeuring van de door het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland en zijn van de Kroon afhankelijke gebieden ingediende plannen
overeenkomstig artikel 29 van Richtlijn 96/23/EG van de Raad
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 2831)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen
en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en
86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG (1), en met name artikel 29, lid 1, vierde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug
te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna "VEU" genoemd). Op
22 maart 2019 heeft de Europese Raad, in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, Besluit (EU) 2019/476
tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (2) vastgesteld. Overeenkomstig dat besluit wordt,
indien het terugtrekkingsakkoord niet uiterlijk op 29 maart 2019 door het Lagerhuis is goedgekeurd, de termijn
waarin artikel 50, lid 3, VEU voorziet, verlengd tot en met 12 april 2019. Aangezien het terugtrekkingsakkoord
niet uiterlijk op 29 maart 2019 is goedgekeurd, zal het Unierecht met ingang van 13 april 2019 (hierna "de
terugtrekkingsdatum" genoemd) niet meer van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk.

(2)

In artikel 29 van Richtlijn 96/23/EG wordt vereist dat derde landen waaruit de lidstaten onder die richtlijn
vallende dieren en dierlijke producten mogen invoeren, residubewakingsplannen indienen die de nodige garanties
bieden ("de plannen"). De plannen moeten ten minste de groepen residuen en stoffen omvatten die in bijlage I bij
die richtlijn zijn vermeld.

(3)

Bij Besluit 2011/163/EU van de Commissie (3) worden de door bepaalde derde landen ingediende plannen
betreffende bepaalde in de bijlage bij dat besluit vermelde dieren en dierlijke producten goedgekeurd.

(4)

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft de plannen van dat land en zijn van de
Kroon afhankelijke gebieden voor runderen, schapen/geiten, varkens, paarden, pluimvee, aquacultuurproducten,
melk, eieren, konijnen, vrij wild, gekweekt wild en honing bij de Commissie ingediend. Die plannen bieden
voldoende garanties en moeten worden goedgekeurd.

(5)

Om onnodige verstoring van de handel na de terugtrekkingsdatum te voorkomen, moeten het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en zijn van de Kroon afhankelijke gebieden derhalve worden
opgenomen in de in Besluit 2011/163/EU vastgelegde lijst van derde landen waarvan de plannen zijn
goedgekeurd. De bijlage bij Besluit 2011/163/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Dit besluit moet van toepassing zijn met ingang van 13 april 2019, tenzij het Unierecht op die datum van
toepassing blijft op en in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Besluit 2011/163/EU wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
(1) PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10.
(2) Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, van 22 maart 2019 tot
verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (PB L 80 I van 22.3.2019, blz. 1).
(3) Besluit 2011/163/EU van de Commissie van 16 maart 2011 tot goedkeuring van de door derde landen ingediende plannen overeen
komstig artikel 29 van Richtlijn 96/23/EG van de Raad (PB L 70 van 17.3.2011, blz. 40).
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Artikel 2
Dit besluit is van toepassing met ingang van 13 april 2019.
Het zal echter niet van toepassing zijn indien het Unierecht op die datum van toepassing blijft op en in het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 april 2019.
Voor de Commissie
Jyrki KATAINEN

Vicevoorzitter

12.4.2019
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BIJLAGE

De bijlage bij Besluit 2011/163/EU wordt als volgt gewijzigd:
1) Tussen de Faeröer en Georgië wordt de volgende regel ingevoegd:
"GB

Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië
en Noord-Ierland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X"

X

X

X

X

X

X

X

X"

X

X

X

X

X

X

X

X"

X

X

X

X

X

X

X

X"

2) Tussen Georgië en Ghana wordt de volgende regel ingevoegd:
"GG

Guernsey

X

X

X

X

3) Tussen Israël en India wordt de volgende regel ingevoegd:
"IM

Isle of Man

X

X

X

X

4) Tussen Iran en Jamaica wordt de volgende regel ingevoegd:
"JE

Jersey

X

X

X

X
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/601 VAN DE COMMISSIE
van 11 april 2019
tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU wat betreft de opneming van het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon
afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit het binnenbrengen in
de Unie van rundersperma is toegestaan
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 2832)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften
van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van runderen en de invoer daarvan (1), en met
name artikel 8, lid 1, artikel 10, lid 2, eerste alinea, en artikel 11, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug
te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna "VEU" genoemd). Op
22 maart 2019 heeft de Europese Raad, in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, Besluit (EU) 2019/476
tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (2) vastgesteld. Overeenkomstig dat besluit wordt,
indien het terugtrekkingsakkoord niet uiterlijk op 29 maart 2019 door het Lagerhuis is goedgekeurd, de termijn
waarin artikel 50, lid 3, VEU voorziet, verlengd tot en met 12 april 2019. Aangezien het terugtrekkingsakkoord
niet uiterlijk op 29 maart 2019 is goedgekeurd, zal het Unierecht met ingang van 13 april 2019 (hierna "de
terugtrekkingsdatum" genoemd) niet meer van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk.

(2)

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU van de Commissie (3) bevat de lijst van derde landen of delen
daarvan waaruit de lidstaten de invoer van rundersperma moeten toestaan.

(3)

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft voor dat land en sommige van zijn van de
Kroon afhankelijke gebieden de nodige garanties verstrekt om vanaf de terugtrekkingsdatum te voldoen aan de in
Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU vastgestelde voorwaarden voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen
rundersperma door gedurende een eerste periode van ten minste negen maanden te blijven voldoen aan de
wetgeving van de Unie.

(4)

Rekening houdend met deze specifieke door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
verstrekte garanties en om onnodige verstoring van de handel na de terugtrekkingsdatum te voorkomen, moeten
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke
gebieden derhalve worden opgenomen in de lijst van derde landen of delen daarvan van bijlage I bij Uitvoerings
besluit 2011/630/EU waaruit het binnenbrengen in de Unie van zendingen rundersperma is toegestaan.

(5)

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Dit besluit moet van toepassing zijn met ingang van 13 april 2019, tenzij het Unierecht op die datum van
toepassing blijft op en in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
(1) PB L 194 van 22.7.1988, blz. 10.
(2) Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk van 22 maart 2019 tot
verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU vermelde termijn (PB L 80 I van 22.3.2019, blz. 1).
(3) Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU van de Commissie van 20 september 2011 betreffende de invoer van rundersperma in de Unie
(PB L 247 van 24.9.2011, blz. 32).
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Artikel 2
Dit besluit is van toepassing met ingang van 13 april 2019.
Het zal echter niet van toepassing zijn indien het Unierecht op die datum van toepassing blijft op en in het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 april 2019.
Voor de Commissie
Jyrki KATAINEN

Vicevoorzitter
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BIJLAGE

De tabel in bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU wordt als volgt gewijzigd:
a) na de vermelding betreffende Chili worden de volgende regels ingevoegd:
"GB

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

GG

Guernsey"

b) na de vermelding betreffende IJsland wordt de volgende regel ingevoegd:
"JE

Jersey"
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/602 VAN DE COMMISSIE
van 11 april 2019
tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2006/168/EG wat betreft de opneming van het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke
gebieden in de lijst van derde landen waaruit runderembryo's in de Europese Unie mogen worden
binnengebracht
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 2833)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften
voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit
derde landen (1), en met name artikel 7, lid 1, en artikel 9, lid 1, onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug
te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna "VEU" genoemd). Op
22 maart 2019 heeft de Europese Raad, in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, Besluit (EU) 2019/476
tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (2) vastgesteld. Overeenkomstig dat besluit wordt,
indien het terugtrekkingsakkoord niet uiterlijk op 29 maart 2019 door het Lagerhuis is goedgekeurd, de termijn
waarin artikel 50, lid 3, VEU voorziet, verlengd tot en met 12 april 2019. Aangezien het terugtrekkingsakkoord
niet uiterlijk op 29 maart 2019 is goedgekeurd, zal het Unierecht met ingang van 13 april 2019 (hierna "de
terugtrekkingsdatum" genoemd) niet meer van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk.

(2)

Bijlage I bij Beschikking 2006/168/EG van de Commissie (3) bevat de lijst van derde landen waaruit de lidstaten
de invoer van runderembryo's moeten toestaan.

(3)

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft voor dat land en sommige van zijn van de
Kroon afhankelijke gebieden de nodige garanties verstrekt om vanaf de terugtrekkingsdatum te voldoen aan de in
Beschikking 2006/168/EG vastgestelde voorwaarden voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen
runderembryo's door gedurende een eerste periode van ten minste negen maanden te blijven voldoen aan de
wetgeving van de Unie.

(4)

Rekening houdend met deze specifieke door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
verstrekte garanties en om onnodige verstoring van de handel na de terugtrekkingsdatum te voorkomen, moeten
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke
gebieden derhalve worden opgenomen in de lijst van derde landen in bijlage I bij Beschikking 2006/168/EG
waaruit zendingen runderembryo's in de Unie mogen worden binnengebracht.

(5)

Bijlage I bij Beschikking 2006/168/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Dit besluit moet van toepassing zijn met ingang van 13 april 2019, tenzij het Unierecht op die datum van
toepassing blijft op en in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Beschikking 2006/168/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
(1) PB L 302 van 19.10.1989, blz. 1.
(2) Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, van 22 maart 2019 tot
verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (PB L 80 I van 22.3.2019, blz. 1).
(3) Beschikking 2006/168/EG van de Commissie van 4 januari 2006 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de
voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van runderembryo's in de Gemeenschap en tot intrekking van
Beschikking 2005/217/EG (PB L 57 van 28.2.2006, blz. 19).
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Artikel 2
Dit besluit is van toepassing met ingang van 13 april 2019.
Het zal echter niet van toepassing zijn indien het Unierecht op die datum van toepassing blijft op en in het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 april 2019.
Voor de Commissie
Jyrki KATAINEN

Vicevoorzitter

12.4.2019
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BIJLAGE

De tabel in bijlage I bij Beschikking 2006/168/EG wordt als volgt gewijzigd:
a) na de vermelding betreffende Zwitserland worden de volgende regels ingevoegd:
"GB

Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en NoordIerland

BIJLAGE II

BIJLAGE III

BIJLAGE IV

GG

Guernsey

BIJLAGE II

BIJLAGE III

BIJLAGE IV"

BIJLAGE III

BIJLAGE IV"

b) na de vermelding betreffende Israël wordt de volgende regel ingevoegd:
"JE

Jersey

BIJLAGE II
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/603 VAN DE COMMISSIE
van 11 april 2019
tot wijziging van de bijlagen bij Beschikking 2006/766/EG wat betreft de opneming van het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon
afhankelijke gebieden in de lijsten van derde landen en gebieden waaruit tweekleppige
weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen en visserijproducten voor
menselijke consumptie in de Unie mogen worden binnengebracht
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 2834)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling
van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde
producten van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 11, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug
te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna "VEU" genoemd). Op
22 maart 2019 heeft de Europese Raad, in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, Besluit (EU) 2019/476
tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (2) vastgesteld. Overeenkomstig dat besluit wordt,
indien het terugtrekkingsakkoord niet uiterlijk op 29 maart 2019 door het Lagerhuis is goedgekeurd, de termijn
waarin artikel 50, lid 3, VEU voorziet, verlengd tot en met 12 april 2019. Aangezien het terugtrekkingsakkoord
niet uiterlijk op 29 maart 2019 is goedgekeurd, zal het Unierecht met ingang van 13 april 2019 (hierna "de
terugtrekkingsdatum" genoemd) niet meer van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk.

(2)

Verordening (EG) nr. 854/2004 bepaalt dat producten van dierlijke oorsprong alleen mogen worden ingevoerd uit
een derde land of een deel van een derde land dat staat op een overeenkomstig die verordening opgestelde lijst.

(3)

Beschikking 2006/766/EG van de Commissie (3) bevat de lijsten van de derde landen die aan de in Verordening
(EG) nr. 854/2004 bedoelde criteria voldoen en derhalve kunnen waarborgen dat de uitvoer van die producten
naar de Unie aan de hygiënische voorwaarden voldoet die in de wetgeving van de Unie zijn vastgesteld om de
gezondheid van de consumenten te beschermen.

(4)

Bijlage I bij die beschikking bevat met name een lijst van derde landen waaruit tweekleppige weekdieren, stekel
huidigen, manteldieren en mariene buikpotigen mogen worden binnengebracht, terwijl in bijlage II bij die
beschikking een lijst is opgenomen van derde landen en gebieden waaruit visserijproducten voor menselijke
consumptie mogen worden binnengebracht. Die lijsten geven ook de beperkingen betreffende de invoer van
dergelijke producten uit bepaalde derde landen aan.

(5)

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft voor dat land en sommige van zijn van de
Kroon afhankelijke gebieden de nodige garanties verstrekt om vanaf de terugtrekkingsdatum te voldoen aan de in
Verordening (EG) nr. 854/2004 vastgestelde voorwaarden voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen
tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen en visserijproducten voor menselijke
consumptie door gedurende een eerste periode van ten minste negen maanden te blijven voldoen aan de
wetgeving van de Unie.

(6)

Rekening houdend met deze specifieke door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
verstrekte garanties en om onnodige verstoring van de handel na de terugtrekkingsdatum te voorkomen, moeten
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke
gebieden derhalve worden opgenomen in de lijsten van derde landen en gebieden in Beschikking 2006/766/EG
waaruit tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen en visserijproducten voor
menselijke consumptie mogen worden binnengebracht.

(7)

De bijlagen I en II bij Beschikking 2006/766/EG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(1) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206.
(2) Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, van 22 maart 2019 tot
verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (PB L 80 I van 22.3.2019, blz. 1).
(3) Beschikking 2006/766/EG van de Commissie van 6 november 2006 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden waaruit
tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen en visserijproducten mogen worden ingevoerd (PB L 320
van 18.11.2006, blz. 53).
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(8)

Dit besluit moet van toepassing zijn met ingang van 13 april 2019, tenzij het Unierecht op die datum van
toepassing blijft op en in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

(9)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen I en II bij Beschikking 2006/766/EG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit is van toepassing met ingang van 13 april 2019.
Het zal echter niet van toepassing zijn indien het Unierecht op die datum van toepassing blijft op en in het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 april 2019.
Voor de Commissie
Jyrki KATAINEN

Vicevoorzitter
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BIJLAGE

De bijlagen I en II bij Beschikking 2006/766/EG worden als volgt gewijzigd:
1) De tabel in bijlage I bij Beschikking 2006/766/EG wordt als volgt gewijzigd:
a) na de vermelding betreffende Chili worden de volgende regels ingevoegd:
"GB

VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN
NOORD-IERLAND

GG

GUERNSEY"

b) na de vermelding betreffende Groenland wordt de volgende regel ingevoegd:
"JE

JERSEY"

2) De tabel in bijlage II bij Beschikking 2006/766/EG wordt als volgt gewijzigd:
a) na de vermelding betreffende Gabon wordt de volgende regel ingevoegd:
"GB

VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN
NOORD-IERLAND"

b) na de vermelding betreffende Georgië wordt de volgende regel ingevoegd:
"GG

GUERNSEY"

c) na de vermelding betreffende Iran wordt de volgende regel ingevoegd:
"JE

JERSEY"
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/604 VAN DE COMMISSIE
van 11 april 2019
tot wijziging van bijlagen I en III bij Besluit 2010/472/EU wat betreft de opneming van het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon
afhankelijke gebieden in de lijsten van derde landen of delen daarvan waaruit sperma, eicellen en
embryo's van schapen en geiten in de Unie mogen worden binnengebracht
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 2838)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor
het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van
de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van
Richtlijn 90/425/EEG geldt (1), en met name artikel 17, lid 2, onder b), en lid 3, artikel 18, lid 1, eerste streepje, en
artikel 19, inleidende zin en onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug
te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna "VEU" genoemd). Op
22 maart 2019 heeft de Europese Raad, in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, Besluit (EU) 2019/476
tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (2) vastgesteld. Overeenkomstig dat besluit wordt,
indien het terugtrekkingsakkoord niet uiterlijk op 29 maart 2019 door het Lagerhuis is goedgekeurd, de termijn
waarin artikel 50, lid 3, VEU voorziet, verlengd tot en met 12 april 2019. Aangezien het terugtrekkingsakkoord
niet uiterlijk op 29 maart 2019 is goedgekeurd, zal het Unierecht met ingang van 13 april 2019 (hierna "de
terugtrekkingsdatum" genoemd) niet meer van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk.

(2)

Bijlage I bij Besluit 2010/472/EU (3) van de Commissie bevat een lijst van derde landen of delen daarvan waaruit
de lidstaten de invoer van zendingen sperma van schapen en geiten moeten toestaan en bijlage III bij die
beschikking bevat een lijst van derde landen of delen daarvan waaruit de lidstaten de invoer van zendingen
eicellen en embryo's van schapen en geiten moeten toestaan.

(3)

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft voor dat land en sommige van zijn van de
Kroon afhankelijke gebieden de nodige garanties verstrekt om vanaf de terugtrekkingsdatum te voldoen aan de in
Besluit 2010/472/EU vastgestelde voorwaarden voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen sperma,
eicellen en embryo's van schapen en geiten door gedurende een eerste periode van ten minste negen maanden te
blijven voldoen aan de wetgeving van de Unie.

(4)

Rekening houdend met deze specifieke door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
verstrekte garanties en om onnodige verstoring van de handel na de terugtrekkingsdatum te voorkomen, moeten
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke
gebieden derhalve worden opgenomen in de lijsten van derde landen of delen daarvan in de bijlagen I en III bij
Besluit 2010/472/EU waaruit zendingen sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten in de Unie mogen
worden binnengebracht.

(5)

De bijlagen I en III bij Besluit 2010/472/EU moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Dit besluit moet van toepassing zijn met ingang van 13 april 2019, tenzij het Unierecht op die datum van
toepassing blijft op en in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

(1) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.
(2) Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, van 22 maart 2019 tot
verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (PB L 80 I van 22.3.2019, blz. 1).
(3) Besluit 2010/472/EU van de Commissie van 26 augustus 2010 inzake de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten
in de Unie (PB L 228 van 31.8.2010, blz. 74).
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen I en III bij Besluit 2010/472/EU moeten worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit is van toepassing met ingang van 13 april 2019.
Het zal echter niet van toepassing zijn indien het Unierecht op die datum van toepassing blijft op en in het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 april 2019.
Voor de Commissie
Jyrki KATAINEN

Vicevoorzitter
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BIJLAGE

De bijlagen I en III bij Besluit 2010/472/EU worden als volgt gewijzigd:
(1) De tabel in bijlage I bij Besluit 2010/472/EU wordt als volgt gewijzigd:
a) na de vermelding betreffende Chili worden de volgende regels ingevoegd:
"GB

Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland

GG

Guernsey"

b) na de vermelding betreffende IJsland wordt de volgende regel ingevoegd:
"JE

Jersey"

(2) De tabel in bijlage III bij Besluit 2010/472/EU wordt als volgt gewijzigd:
a) na de vermelding betreffende Chili worden de volgende regels ingevoegd:
"GB

Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland

GG

Guernsey"

b) na de vermelding betreffende IJsland wordt de volgende regel ingevoegd:
"JE

Jersey"
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/605 VAN DE COMMISSIE
van 11 april 2019
tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG wat betreft de opneming van het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke
gebieden in de lijst van derde landen of delen daarvan, waaruit zendingen van bepaalde
vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie in de Unie
zijn toegestaan
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 2840)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke
voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie
bestemde producten van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 8, inleidende zin, punt 1, eerste alinea, en punt 4,
en artikel 9, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug
te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna "VEU" genoemd). Op
22 maart 2019 heeft de Europese Raad, in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, Besluit (EU) 2019/476
tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (2) vastgesteld. Overeenkomstig dat besluit wordt,
indien het terugtrekkingsakkoord niet uiterlijk op 29 maart 2019 door het Lagerhuis is goedgekeurd, de termijn
waarin artikel 50, lid 3, VEU voorziet, verlengd tot en met 12 april 2019. Aangezien het terugtrekkingsakkoord
niet uiterlijk op 29 maart 2019 is goedgekeurd, zal het Unierecht met ingang van 13 april 2019 (hierna "de
terugtrekkingsdatum" genoemd) niet meer van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk.

(2)

In Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (3) zijn onder andere voorschriften vastgelegd voor het binnen
brengen in de Unie van zendingen van bepaalde vleesproducten en van behandelde magen, blazen en darmen die
een in bijlage II, deel 4, bij die beschikking genoemde behandeling hebben ondergaan ("de producten"), met
inbegrip van een lijst van derde landen of delen daarvan waaruit de producten in de Unie mogen worden binnen
gebracht.

(3)

Bijlage II, deel 2, bij Beschikking 2007/777/EG bevat de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit de
producten in de Unie mogen worden binnengebracht op voorwaarde dat zij de in dat deel van die bijlage
bedoelde desbetreffende behandeling hebben ondergaan. De behandelingen zijn bedoeld om bepaalde risico's voor
de diergezondheid die met specifieke producten verband houden, weg te nemen. In deel 4 van die bijlage worden
een niet-specifieke behandeling "A" en specifieke behandelingen "B" tot en met "F" beschreven in afnemende
volgorde van ernst van het risico voor de diergezondheid dat aan het specifieke product verbonden is.

(4)

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft voor dat land en sommige van zijn van de
Kroon afhankelijke gebieden de nodige garanties verstrekt om vanaf de terugtrekkingsdatum te voldoen aan de in
Beschikking 2007/777/EG vastgestelde voorwaarden voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen van de
producten voor menselijke consumptie die behandeling "A" hebben ondergaan, door gedurende een eerste
periode van ten minste negen maanden te blijven voldoen aan de wetgeving van de Unie.

(5)

Rekening houdend met deze specifieke door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
verstrekte garanties en om onnodige verstoring van de handel na de terugtrekkingsdatum te voorkomen, moeten
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke
gebieden derhalve worden opgenomen in de lijst van derde landen en delen daarvan in bijlage II, deel 2, bij
Beschikking 2007/777/EG waaruit zendingen van de producten in de Unie mogen worden binnengebracht.

(6)

Bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(1) PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.
(2) Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, van 22 maart 2019 tot
verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (PB L 80 I van 22.3.2019, blz. 1).
(3) Beschikking 2007/777/EG van de Commissie van 29 november 2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoor
schriften en het model van de certificaten voor bepaalde uit derde landen ingevoerde vleesproducten en behandelde magen, blazen en
darmen voor menselijke consumptie en tot intrekking van Beschikking 2005/432/EG (PB L 312 van 30.11.2007, blz. 49).
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(7)

Dit besluit moet van toepassing zijn met ingang van 13 april 2019, tenzij het Unierecht op die datum van
toepassing blijft op en in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage II, deel 2, bij Beschikking 2007/777/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit is van toepassing met ingang van 13 april 2019.
Het zal echter niet van toepassing zijn indien het Unierecht op die datum van toepassing blijft op en in het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 april 2019.
Voor de Commissie
Jyrki KATAINEN

Vicevoorzitter
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BIJLAGE

De tabel in bijlage II, deel 2, bij Beschikking 2007/777/EG wordt als volgt gewijzigd:
a) na de vermelding betreffende Ethiopië worden de volgende regels ingevoegd:
"GB

Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië
en Noord-Ierland

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GG

Guernsey

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A"

A

A

A

A

A

A

A"

b) na de vermelding betreffende IJsland wordt de volgende regel ingevoegd:
"JE

Jersey

A

A

A

A

A

A
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/606 VAN DE COMMISSIE
van 11 april 2019
tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU wat betreft de opneming van het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon
afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit het binnenbrengen in
de Unie van sperma van varkens is toegestaan
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 2841)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften
van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (1), en met name
artikel 7, lid 1, artikel 9, leden 2 en 3, en artikel 10, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug
te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna "VEU" genoemd). Op
22 maart 2019 heeft de Europese Raad, in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, Besluit (EU) 2019/476
tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (2) vastgesteld. Overeenkomstig dat besluit wordt,
indien het terugtrekkingsakkoord niet uiterlijk op 29 maart 2019 door het Lagerhuis is goedgekeurd, de termijn
waarin artikel 50, lid 3, VEU voorziet, verlengd tot en met 12 april 2019. Aangezien het terugtrekkingsakkoord
niet uiterlijk op 29 maart 2019 is goedgekeurd, zal het Unierecht met ingang van 13 april 2019 (hierna "de
terugtrekkingsdatum" genoemd) niet meer van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk.

(2)

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU van de Commissie (3) bevat de lijst van derde landen of delen
daarvan waaruit de lidstaten de invoer van sperma van varkens moeten toestaan.

(3)

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft voor dat land en sommige van zijn van de
Kroon afhankelijke gebieden de nodige garanties verstrekt om vanaf de terugtrekkingsdatum te voldoen aan de in
Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU vastgestelde voorwaarden voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen
sperma van varkens door gedurende een eerste periode van ten minste negen maanden te blijven voldoen aan de
wetgeving van de Unie.

(4)

Rekening houdend met deze specifieke door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
verstrekte garanties en om onnodige verstoring van de handel na de terugtrekkingsdatum te voorkomen, moeten
het Verenigd Koninkrijk en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden derhalve worden opgenomen
in de lijsten van derde landen of delen daarvan van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU waaruit het
binnenbrengen in de Unie van zendingen sperma van varkens is toegestaan.

(5)

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Dit besluit moet van toepassing zijn met ingang van 13 april 2019, tenzij het Unierecht op die datum van
toepassing blijft op en in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 62.
(2) Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, van 22 maart 2019 tot
verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (PB L 80 I van 22.3.2019, blz. 1).
(3) Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU van de Commissie van 1 maart 2012 betreffende de invoer van sperma van varkens in de Unie (PB L 64
van 3.3.2012, blz. 29).
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Artikel 2
Dit besluit is van toepassing met ingang van 13 april 2019.
Het zal echter niet van toepassing zijn indien het Unierecht op die datum van toepassing blijft op en in het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 april 2019.
Voor de Commissie
Jyrki KATAINEN

Vicevoorzitter
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BIJLAGE

In de tabel in bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU worden na de vermelding betreffende Zwitserland de
volgende regels ingevoegd:
"GB

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

GG

Guernsey

JE

Jersey"
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/607 VAN DE COMMISSIE
van 11 april 2019
tot wijziging van Beschikking 2009/821/EG wat betreft de lijsten van grensinspectieposten en
veterinaire eenheden in Traces
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 2900)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire controles in het intra-uniale handels
verkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en
met name artikel 20, leden 1 en 3,
Gezien Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de
veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van
de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (2), en met name artikel 6, lid 4, tweede alinea, tweede zin, en
artikel 6, lid 5,
Gezien Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie
van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (3), en met
name artikel 6, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug
te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Op 22 maart 2019 heeft de
Europese Raad Besluit (EU) 2019/476 (4) vastgesteld tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, van het VEU
bedoelde termijn in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk. Indien het terugtrekkingsakkoord uiterlijk op
29 maart 2019 niet is goedgekeurd door het Lagerhuis, wordt de termijn waarin artikel 50, lid 3, VEU voorziet,
overeenkomstig dat besluit verlengd tot en met 12 april 2019. Aangezien het terugtrekkingsakkoord niet uiterlijk
op 29 maart 2019 is goedgekeurd, zal het Unierecht met ingang van 13 april 2019 ("de terugtrekkingsdatum")
niet meer van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk.

(2)

Bij Beschikking 2009/821/EG van de Commissie (5) is de lijst vastgesteld van overeenkomstig de Richtlijnen
91/496/EEG en 97/78/EG erkende grensinspectieposten, evenals de lijst van centrale, regionale en lokale
eenheden in het geïntegreerde geïnformatiseerde veterinaire systeem (Traces). Die lijsten zijn opgenomen in
respectievelijk bijlage I en bijlage II bij die beschikking.

(3)

Op voorstel van België moet de erkenning van de grensinspectieposten in de haven van Antwerpen en de haven
van Zeebrugge tot onverpakte producten voor menselijke consumptie worden verruimd. De lijst van
vermeldingen voor die lidstaat in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(4)

Op voorstel van Denemarken moet een nieuw inspectiecentrum voor de inspectie van verpakte producten
worden opgenomen bij de vermelding voor de grensinspectiepost in de haven van Esbjerg. De lijst van
vermeldingen voor die lidstaat in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(5)

Op voorstel van Ierland moet de erkenning van de grensinspectiepost in de haven van Dublin tot dieren en
onverpakte producten voor menselijke consumptie worden verruimd en moet een nieuwe grensinspectiepost in
de haven van Rosslare voor dieren en producten worden erkend. De lijst van vermeldingen voor die lidstaat in
bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

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

PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.
PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56.
PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.
Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk van 22 maart 2019 tot
verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU vermelde termijn (PB L 80 I van 22.3.2019, blz. 1).
5
( ) Beschikking 2009/821/EG van de Commissie van 28 september 2009 tot opstelling van een lijst van erkende grensinspectieposten, tot
vaststelling van bepaalde voorschriften voor door veterinaire deskundigen van de Commissie uitgevoerde inspecties en tot vaststelling
van de veterinaire eenheden in Traces (PB L 296 van 12.11.2009, blz. 1).
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(6)

Op voorstel van Spanje moet een nieuwe grensinspectiepost in de haven van Ferrol voor verpakte producten
worden erkend. Bovendien moet de opschorting van de erkenning van de grensinspectiepost in de haven van
Santander en van een van de inspectiecentra in de grensinspectiepost in de haven van Vigo worden opgeheven.
De lijst van vermeldingen voor die lidstaat in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereen
komstig worden gewijzigd.

(7)

Op voorstel van Frankrijk moeten nieuwe grensinspectieposten in de haven van Caen-Ouistreham, Calais (haven
en spoor), de haven van Cherbourg, de haven van Dieppe, de haven van Roscoff en de haven van Saint-Malo voor
bepaalde categorieën producten of bepaalde categorieën dieren worden erkend. De lijst van vermeldingen voor die
lidstaat in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Op voorstel van Nederland moet een nieuw inspectiecentrum voor de inspectie van verpakte producten voor
menselijke consumptie worden opgenomen bij de vermelding voor de grensinspectiepost in de haven van
Rotterdam. De lijst van vermeldingen voor die lidstaat in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De bijlagen I en II bij Beschikking 2009/821/EG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Dit besluit moet van toepassing zijn met ingang van 13 april 2019, tenzij het Unierecht op die datum van
toepassing blijft op en in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

(11)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen I en II bij Beschikking 2009/821/EG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit is van toepassing met ingang van 13 april 2019.
Het zal echter niet van toepassing zijn indien het Unierecht op die datum van toepassing blijft op en in het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 april 2019.
Voor de Commissie
Jyrki KATAINEN

Vicevoorzitter
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BIJLAGE

De bijlagen I en II bij Beschikking 2009/821/EG worden als volgt gewijzigd:
1) Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
a) aan de bijzondere opmerkingen worden de volgende voetnoten toegevoegd:
"(16)

= Met uitzondering van karkassen van hoefdieren.

(17)

= Uitsluitend voor zendingen die met wegvoertuigen door de Eurotunnel Shuttle Railway worden
vervoerd",

b) het deel over België wordt als volgt gewijzigd:
i) de vermelding voor de haven van Antwerpen wordt vervangen door:
"Antwerpen

BE ANR 1

P

Anvers

GIP LO

HC(16), NHC

Afrulog

HC(2), NHC"

ii) de vermelding voor de haven van Zeebrugge wordt vervangen door:
"Zeebrugge

BE ZEE 1

P

HC, NHC(2)"

c) In het deel over Denemarken wordt de vermelding voor de haven van Esbjerg vervangen door:
"Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals
Denmark ApS

HC-NT(6), NHCNT(4)(6)(11)

Bluewater Shipping

HC(2), NHC(2)"

d) het deel over Ierland wordt als volgt gewijzigd:
i) de vermelding voor de haven van Dublin wordt vervangen door:
"Dublin Port

IE DUB 1

P

HC, NHC

U(14), E, O"

ii) na de vermelding voor de haven van Dublin wordt de volgende vermelding voor de haven van Rosslare
ingevoegd:
"Rosslare Europort

IE ROS 1

P

HC, NHC

U, E, O"

e) het deel over Spanje wordt als volgt gewijzigd:
i)

na de vermelding voor Ciudad Real wordt de volgende vermelding voor de haven van Ferrol ingevoegd:
"Ferrol

ES FRO 1

P

HC(2)"

ii) de vermelding voor de haven van Santander wordt vervangen door:
"Santander

ES SDR 1

P

HC, NHC-NT"

iii) de vermelding voor de haven van Vigo wordt vervangen door:
"Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

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

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)"
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f) het deel over Frankrijk wordt als volgt gewijzigd:
i)

na de vermelding voor Brest worden de volgende vermeldingen voor de haven van Caen-Ouistreham en voor
de haven en het spoor in Calais ingevoegd:
"Caen-Ouistreham

FR CFR 1

P

HC(1), NHC

U(8), E, O

Calais

FR CQF 1

P

HC(1)(2), NHC(2)

U(8), E, O(14)

Calais

FR CQF 2

F(17)

HC(1), NHC

U(8), E

Eurotunnel
STEF

HC(1)(3)"

ii) na de vermelding voor Châteauroux-Déols wordt de volgende vermelding voor de haven van Cherbourg
ingevoegd:
"Cherbourg

FR CER 1

P

HC(1), NHC

E, U(8),
O(14)"

iii) na de vermelding voor Deauville wordt de volgende vermelding voor de haven van Dieppe ingevoegd:
"Dieppe

FR DPE 1

P

HC(1), NHC

E, U(8)"

iv) na de vermelding voor Roissy Charles-de-Gaulle wordt de volgende vermelding voor de haven van Roscoff
ingevoegd:
"Roscoff

FR ROS 1

P

HC(1), NHC"

v) na de vermelding voor Rouen wordt de volgende vermelding voor de haven van Saint-Malo ingevoegd:
"Saint-Malo

FR SML 1

P

HC(1), NHC

g) in het deel over Nederland wordt de vermelding voor de haven van Rotterdam vervangen door:
"Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat
Eurofrigo, Abel Tasmanstraat
Frigocare Rotterdam B.V.

HC, NHC-T(FR),
NHC-NT
HC
HC(2)

Agro Merchants Maasvlakte
B.V.

HC(2), NHC(2)

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

Maastank B.V.
Agro Merchants Westland
h) het deel over het Verenigd Koninkrijk wordt geschrapt.
2) In bijlage II wordt het deel over het Verenigd Koninkrijk geschrapt.

NHC-NT(6)
HC(2)"

E, O"
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1922 van de Commissie van 10 oktober
2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een
communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de
doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik
(Publicatieblad van de Europese Unie L 319 van 14 december 2018)
Bladzijde 129, onder 3B001f., uitlijning van punt 3 en 4:
in plaats van:

"3. apparatuur die speciaal is ontworpen voor het vervaardigen van maskers, met alle volgende
eigenschappen:
a. een afgebogen en gefocusseerde elektronen-, ionen- of "laser"-bundels; en
b. met één of meer van de volgende eigenschappen:
1. een brandpuntsvlak met een halfwaardebreedte (FWHM) van minder dan 65 nm en een
beeldpositionering van minder dan 17 nm (gemiddeld+ 3 sigma); of
2. niet gebruikt;
3. en tweede overlay-fout van minder dan 23 nm (gemiddeld+ 3 sigma) op het masker;
4. apparatuur die is ontworpen voor toestelverwerking met gebruikmaking van directe schrijfme
thoden, met alle volgende eigenschappen:
a. een afgebogen en gefocusseerde elektronenbundel; en
b. met één of meer van de volgende eigenschappen:
1. een minimale bundelafmeting van 15 nm of minder; of
2. een overlay-fout van minder dan 27 nm (gemiddeld + 3 sigma);",

lezen:

"3. apparatuur die speciaal is ontworpen voor het vervaardigen van maskers, met alle volgende
eigenschappen:
a. een afgebogen en gefocusseerde elektronen-, ionen- of "laser"-bundels; en
b. met één of meer van de volgende eigenschappen:
1. een brandpuntsvlak met een halfwaardebreedte (FWHM) van minder dan 65 nm en een
beeldpositionering van minder dan 17 nm (gemiddeld + 3 sigma); of
2. niet gebruikt;
3. en tweede overlay-fout van minder dan 23 nm (gemiddeld + 3 sigma) op het masker;
4. apparatuur die is ontworpen voor toestelverwerking met gebruikmaking van directe schrijfme
thoden, met alle volgende eigenschappen:
a. een afgebogen en gefocusseerde elektronenbundel; en
b. met één of meer van de volgende eigenschappen:
1. een minimale bundelafmeting van 15 nm of minder; of
2. een overlay-fout van minder dan 27 nm (gemiddeld + 3 sigma);".
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Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/461 van de Commissie van 30 januari 2019
tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/522 wat betreft de vrijstelling van de Bank
of England en het Debt Management Office van het Verenigd Koninkrijk van de toepassing van
Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad
(Publicatieblad van de Europese Unie L 80 van 22 maart 2019)
Bladzijde 10, titel:
in plaats van:

"GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/461 VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2019 tot
wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/522 wat betreft de vrijstelling van de Bank of
England en het Debt Management Office van het Verenigd Koninkrijk van de toepassing van
Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad",

lezen:

"GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/461 VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2019 tot
wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/522 wat betreft de vrijstelling van de Bank of
England en Her Majesty's Treasury van de toepassing van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het
Europees Parlement en de Raad".

Bladzijde 10, overweging 6:
in plaats van:

"(6)

De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zou, bij gebreke van bijzondere
bepalingen, tot gevolg hebben dat de Bank of England en het Debt Management Office van het
Verenigd Koninkrijk niet langer profiteren van de bestaande vrijstelling, tenzij zij zijn opgenomen
in de lijst van vrijgestelde centrale banken en bureaus voor schuldbeheer van derde landen.",

lezen:

"(6)

De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zou, bij gebreke van bijzondere
bepalingen, tot gevolg hebben dat de Bank of England en Her Majesty's Treasury niet langer
profiteren van de bestaande vrijstelling, tenzij zij zijn opgenomen in de lijst van vrijgestelde
centrale banken en bureaus voor schuldbeheer van derde landen.".

Bladzijde 10, overweging 7, derde zin:
in plaats van:

"Dienovereenkomstig moeten de Bank of England en het Debt Management Office van het Verenigd
Koninkrijk worden opgenomen in de lijst van vrijgestelde publieke entiteiten die in Gedelegeerde
Verordening (EU) 2016/522 is opgenomen.",

lezen:

"Dienovereenkomstig moeten de Bank of England en Her Majesty's Treasury worden opgenomen in de
lijst van vrijgestelde publieke entiteiten die in Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/522 is opgenomen.".

Bladzijde 12, BIJLAGE, wijziging van punt 13 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/522:
in plaats van:

"13. Verenigd Koninkrijk:
— Centrale Bank van het Verenigd Koninkrijk (Bank of England);
— Bureau voor Schuldbeheer van het Verenigd Koninkrijk (United Kingdom Debt Management
Office);",

lezen:

"13. Verenigd Koninkrijk:
— Centrale Bank van het Verenigd Koninkrijk (Bank of England);
— Ministerie van Financiën van het Verenigd Koninkrijk (Her Majesty's Treasury);".
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