Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

Uitgave
in de Nederlandse taal

Wetgeving

Inhoud

I

ISSN 0378-7087

L 76
36e jaargang
30 maart 1993

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

Verordening (EEG) nr. 696 / 93 van de Raad van 15 maart 1993 inzake de statistische
eenheden voor waarneming en analyse van het produktiestelsel in de Gemeenschap

1

Verordening (EEG) nr. 697/ 93 van de Raad van 17 maart 1993 tot wijziging van
Verordening (EEG) nr. 3759/ 92 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector visserijprodukten en produkten van de aquacultuur en van
Verordening (EEG) nr. 2658 / 87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomen
clatuur en het gemeenschappelijk douanetarief
12

1

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en
die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 3 . 93

Nr. L 76 / 1

I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 696 / 93 VAN DE RAAD
van 15 maart 1993

inzake de statistische eenheden voor waarneming en analyse van het produktiestelsel in de
Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel
100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie 0 ),

Overwegende dat het gebruik door de Lid-Staten van
gemeenschappelijke definities van statistische eenheden de
enige manier is om geïntegreerde statische informatie te
verschaffen die de voor het beheer van de interne markt

vereiste betrouwbaarheid , actualiteit, flexibiliteit en uit
voerigheid bezit;

Overwegende dat het voor de Lid-Staten mogelijk moet
zijn om andere statistische eenheden voor de waarneming
en analyse van het produktiestelsel te handhaven of in hun
nationale nomenclatuur in te voeren , ten einde in speci

In samenwerking met het Europees Parlement (2),

fieke behoeften te voorzien;
Gezien het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité (3 ),

Overwegende dat er voor de werking van de interne markt
statistische normen op het gebied van de identificatie van
de eenheden en de verzameling, indiening en publikatie
van nationale en communautaire statistieken nodig zijn ,
ten einde de ondernemingen , financiële instellingen , over
heden en alle andere subjecten op de interne markt
betrouwbare en vergelijkbare gegevens te verschaffen ;

Overwegende dat de keuze van de statistische eenheid die
voor een bepaalde enquête of analyse moet worden
gebruikt, in specifieke teksten wordt gepreciseerd;

Overwegende dat met het oog op het gebruik van de
Statistische Nomenclatuur van de economische activiteiten

in de Europese Gemeenschappen, hierna „NACE" (Rev . 1 )

te noemen , vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3037/
90 (4 ), en van het Europees Stelsel van economische reke

ningen (ESER) statistische eenheden voor de registers , de
Overwegende dat de ondernemingen statistische gegevens
over het produktiestelsel nodig hebben om hun concurren
tiepositie te beoordelen en dat de instellingen van de
Gemeenschap de informatie kunnen gebruiken om concur
rentievervalsing te voorkomen;

Overwegende dat, overeenkomstig het subsidiariteitsbegin
sel , de totstandkoming van gemeenschappelijke statistische
normen welke de produktie van geharmoniseerde informa
tie mogelijk maken , een actie is die uitsluitend op commu
nautair niveau doeltreffend kan worden gevoerd en dat
hun tenuitvoerlegging in iedere Lid-Staat onder de
bevoegdheid van de voor de opstelling van officiële sta
tistieken verantwoordelijke organisaties en instellingen zal
geschieden ;
(') PB nr. C 267 van 16. 10 . 1992 , blz . 3 .
(2 ) PB nr. C 337 van 21 . 12 . 1992 en besluit van 10 februari
1993 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).
( 3 ) PB nr. C 19 van 25 . 1 . 1993 , blz . 60 .

enquêtes en de presentatie en analyse van statistieken
moeten worden gedefinieerd ;

Overwegende dat het Comité dat is ingesteld bij Verorde
ning (EEG ) nr. 3037 / 90 verantwoordelijk is voor „de
opstelling van richtsnoeren voor de indeling van de statis
tische eenheden overeenkomstig NACE ( Rev . 1 )" en dat
deze eenheden moeten worden gedefinieerd;
Overwegende dat de overeenkomstig NACE ( Rev. 1 ) inge
deelde statistische eenheden in alle Lid-Staten uniform

moeten worden gedefinieerd , ten einde ervoor te zorgen
dat de nationale en de overeenkomstige communautaire
statistieken met elkaar kunnen worden vergeleken;
Overwegende dat het aantal statistische eenheden van het
produktiestelsel moet worden beperkt;
(4 PB nr. L 293 van 24 . 10 . 1990 , blz . 1 .
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Overwegende dat de Lid-Staten en de communautaire
instellingen , met het oog op de internationale vergelijk
baarheid van de economische statistieken , statistische een

heden dienen te hanteren , die rechtstreeks aansluiten bij de
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dit geval moeten de voor de Commissie bestemde statisti
sche gegevens voor de overgangsperiode zo exact mogelijk
worden aangepast en overeenkomstig de bijlage worden
ingediend.

omschrijving ervan in de inleiding van de International
Standard Industrial Classification (ISIC Rev . 3 ) van de

Verenigde Naties enerzijds en gekoppeld zijn aan het
System of National Accounts van de Verenigde Naties
anderzijds ;

2.
Bij wijze van uitzondering kan de Commissie de
overgangsperiode op verzoek van een Lid-Staat op naar
behoren gemotiveerde technische of operationele gronden
verlengen tot en met uiterlijk 31 december 1997 .

Overwegende dat het produktiestelsel bestaat uit alle enti
teiten die tot de produktie bijdragen en uit alle economi
Artikel 5

sche en financiële transacties die deze entiteiten verrich
ten ;

Na afloop van de in artikel 4 bedoelde overgangsperiode
Overwegende dat de strikte en algemene toepassing van
deze eenheden een overgangsperiode vergt ,

kan de Commissie een Lid-Staat toestaan andere statisti

sche eenheden van het produktiestelsel te gebruiken, op
voorwaarde dat deze overeenkomstig de in artikel 6 voor
ziene procedure zijn goedgekeurd .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 6
Artikel 1

De bij deze verordening ingestelde lijst van statistische
eenheden , hierna te noemen „statistische eenheden van het

produktiestelsel", alsmede de lijst van de gehanteerde crite
ria , de definities van deze eenheden en de toelichting zijn
als bijlage bij deze verordening opgenomen .

De toepassingsbepalingen van deze verordening en de
maatregelen inzake de aanpassing aan de economische en
technische ontwikkeling welke met name betrekking heb
ben op de statistische eenheden van het produktiestelsel,
de gehanteerde criteria en de in de bijlage gegeven defini
ties, worden vastgesteld volgens de procedure van arti
kel 7 .

Artikel 2

Artikel 7

De definities van de statistische eenheden van het produk

1.
De vertegenwoordiger van de Commissie legt aan het
Comité statistisch programma van de Europese Gemeen
schappen , dat is ingesteld bij Besluit 89 / 382 / EEG , Eura
tom H , een ontwerp van de te nemen maatregelen voor.
Het Comité brengt over dit ontwerp advies uit binnen een
termijn die de voorzitter kan bepalen naar gelang van de
urgentie van de materie. Het Comité spreekt zich uit met
de meerderheid van stemmen die in artikel 148 , lid 2 , van
het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de
besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient

tiestelsel worden door de Lid-Staten en de Commissie

gebruikt voor het identificeren van de eenheden ten
behoeve van het verzamelen , indienen, publiceren en ana
lyseren van statistische gegevens over het produktiestelsel
en met name die welke in verband staan met de NACE

( Rev. 1 ).

Artikel 3

Met ingang van 1 januari 1994 maken de Lid-Staten voor
de in artikel 2 genoemde doeleinden gebruik van de in
artikel 1 bepaalde definities voor het indienen van statisti
sche informatie die betrekking heeft op de situatie na
bovengenoemde datum.

te nemen . Bij stemmingen in het Comité worden de stem
men van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewo
gen overeenkomstig genoemd artikel . De voorzitter neemt

niet aan de stemming deel .

2.
De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddel
lijk van toepassing zijn. Indien deze maatregelen echter
Artikel 4

1.

Tijdens een overgangsperiode die loopt van 1 ja

nuari 1994 tot en met 31 december 1995 kan een Lid

Staat voor de op deze periode betrekking hebbende statis
tieken gebruik maken van andere dan de in artikel 1
genoemde statistische eenheden van het produktiestelsel . In

niet in overeenstemming zijn met het advies dat het Comité
heeft uitgebracht , worden zij onverwijld door de Commis
sie ter kennis van de Raad gebracht . De Commissie stelt in

dat geval de toepassing van de maatregelen waartoe zij
heeft besloten, uit voor drie maanden vanaf deze kennisge
ving .
(') PB nr . L 181 van 28 . 6 . 1989 , blz . 47 .

3.
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De Raad kan met een gekwalificeerde meerderheid

van stemmen binnen de in lid 2 genoemde termijn een

en de terminologie van deze verordening worden geïnter
preteerd.

andersluidend besluit nemen .

Artikel 8

Artikel 9

De in een communautair besluit betreffende een com

munautaire statistiek genoemde statistische eenheden van

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika

het produktiestelsel moeten overeenkomstig de beginselen

tieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 15 maart 1993 .
Voor de Raad

De Voorzitter

M. JELVED
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BIJLAGE
DE STATISTISCHE EENHEDEN VAN HET PRODUKTIESTELSEL IN DE GEMEENSCHAP

DEEL I

Lijst van eenheden
De statistische eenheden van het produktiestelsel zijn:
A. de onderneming
B.

de institutionele eenheid

C. de ondernemingsgroep
D. de eenheid van economische activiteit (EEA)

E. de homogene-produktie-eenheid (HPE )
F.

de lokale eenheid

G. de eenheid van economische activiteit op lokaal niveau (lokale EEA)
H. de homogene-produktie-eenheid op lokaal niveau (lokale HPE).

DEEL II

Gehanteerde criteria

De statistische eenheden in deze verordening worden gedefinieerd op basis van drie criteria. Het relatieve
belang van deze drie criteria varieert per eenheid.
A. Criteria van juridische, boekhoudkundige of organisatorische aard

1 . Om eenheden te definiëren die in economische kringen als zodanig herkenbaar en identificeerbaar zijn,
dienen criteria van juridische en institutionele aard te worden gehanteerd. Soms moeten juridisch
gescheiden eenheden worden samengevoegd omdat zij op organisatorisch gebied niet de nodige
zelfstandigheid bezitten. In bepaalde gevallen dienen ook criteria van financiële of boekhoudkundige
aard te worden gehanteerd.

2 . Om de eenheid „onderneming" te vormen , dient men een beroep te doen op het gebruik van de
juridische eenheden die geheel of gedeeltelijk een produktieactiviteit uitvoeren .
3 . De juridische eenheden zijn:

— hetzij rechtspersonen, waarvan het bestaan wettelijk wordt erkend, onafhankelijk van de personen
of instellingen die deze bezitten of die daarvan lid zijn,
— hetzij natuurlijke personen, die, als onafhankelijken, een economische activiteit verrichten .

4 . De juridische eenheid vormt altijd, op zich of samen met andere juridische eenhedén , de juridische
ondersteuning van de statistische eenheid „onderneming".
B. Geografische ligging

1 . Een eenheid kan topografisch worden gelokaliseerd. Men onderscheidt verschillende niveaus: lokaal,
regionaal , nationaal , communautair en mondiaal .

2. Als lokaal wordt hier beschouwd het gebied dat overeenkomt met: de „gemeente" of „commune" in
België, de „kommune" in Denemarken , de „Gemeinde" in Duitsland, de „demos" of „koinotis" in
Griekenland, de „municipio" in Spanje, de „commune" in Frankrijk, de „DED /ward" in Ierland, de
„commune" in Italië, de „commune" in Luxemburg, de „gemeente" in Nederland, de „concelho" in
Portugal en de „ward" in het Verenigd Koninkrijk.
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3 . De regionale niveaus worden gedefinieerd door de nomenclatuur van territoriale eenheden voor de
statistiek (NUTS ). Hierin worden de niveaus I, II en III onderscheiden.

4. Zowel de waarnemings- als de analyse-eenheden moeten zodanig worden vastgesteld dat ,de gegevens
voor elke Lid-Staat afzonderlijk kunnen worden bepaald en dat de gegevens per Lid-Staat kunnen
worden samengevoegd tot gegevens voor de Gemeenschap of nog grotere economische ruimten.
5 . De geografische afbakening dient aan strikte regels te worden onderworpen ten einde dubbeltellingen
of weglatingen bij de samenvoeging van de gegevens te vermijden .

C.

Activiteit

1 . De produktieactiviteit, hierna „activiteit" genoemd, is het resultaat van een gecombineerd gebruik van
middelen (kapitaalgoederen, arbeid, fabricageprocédés, informatienetwerken , produkten) ter voort
brenging van bepaalde goederen of diensten. Een activiteit wordt gekenmerkt door de input van
produkten (goederen of diensten), een produktieproces en de voortgebrachte produkten.
2. Activiteiten worden bepaald aan de hand van een specifiek niveau van de NACE (Rev. 1 ).
3 . Indien binnen een eenheid diverse activiteiten worden uitgeoefend, worden deze — voor zover het niet
om hulpactiviteiten gaat — gerangschikt naar de bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten die ze
genereren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de hoofdactiviteit en de nevenactiviteiten.

4. Indien geen gegevens over de toegevoegde waarde voorhanden zijn , moeten andere criteria , zoals
personeelsbezetting, loonsom , omzet, vaste activa, enz., worden gehanteerd om de indeling op basis
van de toegevoegde waarde zoveel mogelijk te benaderen .
5 . De eenheden moeten naar activiteit worden ingedeeld . Wanneer een activiteit meer dan 50% van de
toegevoegde waarde uitmaakt, is deze daarbij de bepalende factor. In de overige gevallen moeten
bepaalde indelingsregels worden gevolgd. Hierbij wordt trapsgewijs te werk gegaan, d.w.z . vanaf het
hoogste classificatieniveau (een letter voor de sectie) via de afdeling (twee cijfers) en de groep (drie
cijfers) naar de klasse (vier cijfers). Op elk niveau dient de indeling compatibel te zijn met het
eerstvolgende hogere niveau . Het bij Verordening (EEG ) nr. 3037 / 90 ingestelde Comité statistisch
programma is ter zake bevoegd.

6 . De hoofd- en nevenactiviteiten worden ondersteund door hulpactiviteiten zoals de administratie,
boekhouding, informatica-afdeling, bewaking, aankoop , verkoop en marketing, opslag, reparatie,
vervoer, kantine , enz .

De hulpactiviteiten binnen een eenheid hebben ten doel de produktie door deze eenheid van voor
derden bestemde goederen en diensten mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Produkten uit
hulpactiviteiten worden niet aan derden geleverd.
7. Het begrip nevenactiviteit wordt toegelicht in deel IV, punt B.

DEEL III

Definities van eenheden en specifieke toelichtingen op elke eenheid

A. De onderneming

De onderneming bestaat uit de kleinste combinatie van juridische eenheden (of hun equivalent). Zij is een
organisatorische eenheid die goederen en diensten voortbrengt en die een zekere zelfstandige beslissings
bevoegdheid heeft, met name ten aanzien van de bestemming van haar vlottende middelen. Een
onderneming oefent op een of meer locaties een of meer activiteiten uit. Een onderneming kan uit één
juridische eenheid bestaan.
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T oelichting

De onderneming als zodanig wordt gedefinieerd als een economische entiteit, waarin dan ook onder
bepaalde omstandigheden diverse juridische eenheden kunnen samenkomen . Bepaalde juridische eenheden
oefenen hun activiteiten namelijk uitsluitend ten behoeve van een andere juridische entiteit uit en hebben
hun bestaan uitsluitend aan administratieve (bij voorbeeld fiscale) factoren te danken, terwijl ze vanuit
economisch oogpunt niet significant zijn . Hiertoe behoren ook vele van de juridische eenheden zonder
werkenden. De werkzaamheden van deze juridische eenheden dienen in vele gevallen te worden gezien als
hulpactiviteiten naast de activiteiten van de juridische moedereenheid waarvan zij afhangen en waaraan zij
gekoppeld dienen te worden om de voor de economische analyse gebruikte eenheid „onderneming" te
vormen .

B.

De institutionele eenheid

De institutionele eenheid is een hoeksteen van de economische besluitvorming. Zij wordt gekenmerkt door
eenheid in gedrag en een zelfstandige beslissingsbevoegdheid bij de uitoefening van de hoofdfunctie. Een
eenheid wordt institutioneel genoemd wanneer zij bij de uitoefening van haar hoofdfunctie zelfstandige
beslissingsbevoegdheid bezit en over een volledige boekhouding beschikt:

— Zelfstandige beslissingsbevoegdheid bij de uitoefening van de hoofdfunctie betekent dat de eenheid
verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar beslissingen en maatregelen is .
— Een volledige boekhouding betekent dat de eenheid behalve boekhoudkundige documenten met al
haar economische en financiële transacties tijdens de verslagperiode ook over een balans van activa en
passiva beschikt.
Toelichting

1 . In het Europees Stelsel van economische rekeningen (ESER) is de onderneming de institutionele
eenheid van de sector vennootschappen . Soortgelijke institutionele eenheden bestaan ook in de
sectoren overheid en privaatrechtelijke instellingen . De institutionele eenheid in de sector gezinshuis
houdingen omvat alle activiteiten van de gezinshuishoudingen, terwijl de term onderneming uitslui
tend voor hun produktieactiviteiten gereserveerd wordt.

2. Toepassing van deze regels leidt tot de volgende oplossingen voor instellingen die niet duidelijk deze
twee kenmerken van de institutionele eenheid bezitten:

a) gezinshuishoudingen bezitten bij de uitoefening van hun activiteit zelfstandige beslissingsbevoegd
heid en worden derhalve steeds als institutionele eenheden beschouwd, ook al beschikken zij niet
over een volledige boekhouding;
b) instellingen zonder volledige boekhouding moeten worden beschouwd als een onderdeel van de
institutionele eenheden in de boeken waarvan hun gedeeltelijke boekhouding is opgenomen;

c) instellingen met een volledige boekhouding maar zondere zelfstandige beslissingsbevoegdheid bij
de uitoefening van hun hoofdfunctie moeten worden beschouwd als een deel van de eenheden
waardoor zij worden gecontroleerd;
d) instellingen die onder de definitie van institutionele eenheden vallen , worden ook nog als zodanig
beschouwd indien zij hun boekhouding op generlei wijze openbaar maken;
e) instellingen die deel uitmaken van een ondernemingsgroep en over een volledige boekhouding
beschikken, worden als institutionele eenheden beschouwd, ook al hebben zij een gedeelte van hun
zelfstandige beslissingsbevoegdheid overgedragen aan de centrale organisatie (holding) die de
algemene leiding van de groep heeft. De holding zelf wordt ten opzichte van de eenheden die zij
controleert, als een afzonderlijke institutionele eenheid beschouwd .
3.

Als institutionele eenheden worden beschouwd:

— eenheden met een volledige boekhouding en zelfstandige beslissingsbevoegdheid:
a) kapitaalvennootschappen;

b) coöperaties en personenvennootschappen die rechtspersoonlijkheid bezitten;
c) overheidsbedrijven met een statuut dat hun rechtspersoonlijkheid verleent;
d) privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk met eigen rechtspersoonlijkheid;
e) overheidsinstellingen;

— eenheden met een volledige boekhouding, waarvan bij afspraak wordt aangenomen dat zij
zelfstandige beslissingsbevoegdheid bezitten:

f) quasi-vennootschappen: eenmanszaken, personenvennootschappen , andere overheidsbedrijven
dan de onder a), b) en c) genoemde , mits hun economisch en financieel gedrag zich van dat
van hun eigenaars onderscheidt en met dat van kapitaalvennootschappen te vergelijken is;
— eenheden die niet noodzakelijkerwijze een volledige boekhouding hebben, maar waarvan bij
afspraak wordt aangenomen dat zij over zelfstandige beslissingsbevoegdheid beschikken:
g) gezinshuishoudingen .
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C. De ondernemingsgroep

De ondernemingsgroep verenigt ondernemingen die juridisch en financieel met elkaar verbonden zijn.
Binnen de ondernemingsgroep kunnen diverse beslissingscentra voorkomen, met name wat het produktie-,

verkoop- en winstbeleid e.d. betreft, terwijl bepaalde onderdelen van het financiële beheer en het fiscale
beleid zijn gecentraliseerd. De ondernemingsgroep vormt een economische entiteit die keuzen kan maken
welke met name de eenheden betreffen waaruit de groep is samengesteld.
Toelichting

1 . Voor sommige waarnemingen en analyses is het soms nuttig en noodzakelijk de relaties tussen
bepaalde ondernemingen te bestuderen en ondernemingen samen te voegen die door hechte banden
met elkaar verbonden zijn. Tal van werkzaamheden betreffende het begrip ondernemingsgroep zijn
nog niet afgerond. De ondernemingsgroep wordt hier gedefinieerd op basis van het begrip „boekhoud
groep", zoals is voorgesteld in Zevende Richtlijn 83 / 349 / EEG (PB nr. L 193 van 18 . 7. 1983 ,
blz. 1 ).

Deze richtlijn werd voor het eerst toegepast voor de geconsolideerde rekeningen van het boekjaar dat
in de loop van 1990 is begonnen. Door Richtlijn 90 / 605 / EEG (PB nr. L 317 van 16. 11 . 1990,
blz. 60) wordt de werkingssfeer van de Zevende Richtlijn uitgebreid.
2. Volgens de Zevende Richtlijn is er sprake van een groep wanneer 20% van het kapitaal of de
stemrechten in handen is van of gecontroleerd wordt door een andere onderneming. Er dient rekening
te worden gehouden met de wijze waarop controle op de benoeming van de bedrijfsleiding wordt
uigeoefend. Het doel is om niet alleen naar de financiële controle (meerderheid), maar ook naar de
feitelijke controle te kijken.
3 . Deze definitie kan niet zonder meer voor statistische analyses worden gebruikt omdat „boekhoudgroe
pen" geen geheel van losse, samenvoegbare ondernemingen vormen. Het is dus zaak, een statistische
eenheid „ondernemingsgroep" te definiëren die als volgt van de „boekhoudgroep" is afgeleid:
— men neemt de boekhoudgroepen op het hoogste consolidatieniveau in aanmerking: de „groeps
hoofden";
— men rekent tot de „ondernemingsgroep" de eenheden waarvan de boekhouding in haar geheel in
de rekeningen van de verenigde vennootschap is opgenomen;

— men voegt hieraan toe de eenheden waarin de moedermaatschappij een meerderheidsbelang heeft
en waarvan de rekeningen op grond van een v^n de in de Zevende Richtlijn vermelde criteria —
verschil in de aard van de activiteit of naar verhouding geringe omvang — niet in de algemene
geconsolideerde rekening zijn opgenomen:
— men houdt geen rekening met tijdelijke banden waarvan de duur minder dan één jaar bedraagt.
4 . De ondernemingsgroep is een samenstel van ondernemingen dat door het „groepshoofd" wordt
gecontroleerd. Het groepshoofd is een juridische moedereenheid die noch direct noch indirect door
een andere juridische eenheid wordt gecontroleerd. Elke dochteronderneming van een dochteronder
neming wordt ook als een dochteronderneming van de moederonderneming beschouwd. Bovendien
bestaan er voor coöperaties of onderlinge-verzekeringsmaatschappijen specifieke groepen waarin
gedeelten van de moederonderneming in het bezit zijn van dé dochterentiteiten.
5 . Ondernemingsgroepen zijn vaak samengesteld uit ondernemingen waartussen banden van uiteenlo
pende aard bestaan: eigendom, controle, beheer, enz. Vaak hebben deze eenheden bindingen met
eenheden van de familie die tot verschillende generaties behoren. De" eenheid „ondernemingsgroep"
staat dikwijls voor een conglomeraat van ondernemingen dat door complexe relaties en in vele
gevallen een brede scala activiteiten wordt gekenmerkt. Binnen ondernemingsgroepen kunnen sub
groepen worden vastgesteld.

6. Het is nuttig te weten op welke wijze het groepshoofd via het netwerk van dochterondernemingen met
de gecontroleerde onderneming is gelieerd (meerderheids- of minderheidsbelang). Deze kennis is nodig
om het organisatieschema van de groep op te stellen.
7. Gezien de implicaties van de verschillende boekhoudrichdijnen moet steeds getracht worden een
onderscheid te maken tussen de eenheden van de ondernemingsgroep die tot de „niet-financiële
ondernemingen" en die welke tot de „financiële ondernemingen" behoren. Deze laatste dienen op hun
beurt in „kredietinstellingen" en „verzekeringsbedrijven" te worden opgesplitst. Hoewel de activiteiten
van ondernemingsgroepen zich over de hele wereld uitstrekken, moeten zij voor het economisch
grondgebied van elk van de Lid-Staten en voor dat van de Gemeenschap als geheel worden
geanalyseerd .

8 . De eenheid „ondernemingsgroep" leent zich weliswaar uitstekend voor financiële en strategische
. analyses van de onderneming, maar is te heterogeen van aard en ook niet stabiel genoeg om in plaats
van de onderneming als centrale waarnemings- en analyse-eenheid te fungeren. Zij wordt gebruikt om
bepaalde informatie te verzamelen en te presenteren .
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D. De eenheid van economische activiteit (EEA)

De eenheid van economische activiteit (EEA) omvat alle delen van een onderneming die bijdragen tot de
uitoefening van een activiteit die onder een NACE (Rev. l)-rubriek met 4 cijfers („klasse") valt. Het gaat

daarbij om een entiteit die met een of meer bedrijfsonderdelen van de onderneming samenvalt. De
onderneming beschikt over een informatiesysteem met behulp waarvan voor iedere EEA ten minste de
produktiewaarde, het intermediair verbruik, de personeelskosten, het exploitatieoverschot, alsmede het
personeelsbestand en de bruto-investeringen in vaste activa kunnen worden verschaft of berekend .
Toelichting

1 . De EEA werd als waarnemingseenheid ingevoerd met het doel de homogeniteit van de resultaten van
de statistische enquêtes per activiteit en zodoende ook de internationale vergelijkbaarheid van de
resultaten te verbeteren. De ondernemingen kennen immers zowel op nationaal als op internationaal
vlak uiteenlopende horizontale en verticale integratievormen. Een entiteit die alleen hulpactiviteiten
uitvoert voor een onderneming waarvan zij deel uitmaakt, kan niet als afzonderlijke EEA worden
aangemerkt. In feite stemt de „EEA" overeen met de praktijkdefinitie die in punt 96 van de inleiding
op de ISIC Rev. 3 wordt gegeven.

2. EEA's die onder een bepaalde post van de NACE (Rev. 1 ) zijn ondergebracht, kunnen ook produkten
voortbrengen die niet tot de betrokken homogene produktengroep behoren, maar voortvloeien uit
nevenactiviteiten waarover uit de beschikbare boekhoudkundige bescheiden geen afzonderlijke gege
vens kunnen worden afgeleid. Omgekeerd komt het voor dat EEA's die op basis van hun
hoofdactiviteit onder een bepaalde nomenclatuurpost zijn ingedeeld, niet de totale produktie van
bepaalde homogene produktengroepen omvatten, omdat de betrokken produkten ook het resultaat
kunnen zijn van nevenactiviteiten van EEA's die tot een andere nomenclatuurpost behoren.
3. Interne boekhoudingen (bij voorbeeld van resultaatverantwoordelijke eenheden of kostendragers)
hebben zich veelal ontwikkeld volgens criteria die sterk met het begrip „activiteit" samenhangen. Zij
bieden de mogelijkheid informatie op EEA-niveau te verstrekken, waardoor de EEA's kunnen worden
waargenomen .

4. Alle kosten van de hulpactiviteiten van een onderneming moeten aan de hoofd- of nevenactiviteiten en
derhalve aan de binnen de onderneming waargenomen EEA's worden toegerekend.
E. De homogene-produktie-eenheid (HPE)
De homogene-produktie-eenheid (HPE) wordt gekenmerkt door de uitoefening van één enkele activiteit,
namelijk de input van produkten , een produktieproces en de output van homogene produkten . De
produkten die de input en de output vormen, worden — onder verwijzing naar een nomenclatuur van
produkten — op hun beurt gekenmerkt door hun aard, de bewerkingsfase en de toegepaste produktieme
thode. De homogene-produktie-eenheid kan overeenkomen met een institutionele eenheid of een gedeelte
daarvan. Zij kan echter nooit tot twee verschillende institutionele eenheden behoren.
Toelichting

1 . In het Europees Stelsel van economische rekeningen (ESER) worden voor de nauwkeurige analyse van
het produktieproces ook homogene-produktie-eenheden gekozen aan de hand waarvan technisch-eco
nomische samenhangen nader kunnen worden bestudeerd. Omdat deze analyse-eenheden — die
vooral in input-outputtabellen worden gebruikt — in het algemeen niet rechtstreeks kunnen worden
waargenomen, worden zij in de praktijk gereconstrueerd aan de hand van de voor de waarnemings
eenheden opgetekende gegevens.

2. De waarnemingseenheden oefenen voor het merendeel gemengde of parallelle activiteiten uit. Zij
kunnen een hoofdactiviteit, nevenactiviteiten — dat wil zeggen activiteiten die onder andere branches
vallen — en hulpactiviteiten , zoals administratie, inkoop , verkoop, voorraadhouden, reparatie, enz.,
hebben. Als een waarnemingseenheid een hoofdactiviteit en een of meer nevenactiviteiten uitoefent,
wordt zij in een overeenkomstig aantal homogene-produktie-eenheden verdeeld en worden de
nevenactiviteiten ingedeeld bij een andere nomenclatuurrubriek dan die van de hoofdactiviteit. De
door de waarnemingseenheden uitgeoefende hulpactiviteiten worden echter niet van de betrokken
hoofd- of nevenactiviteiten gescheiden .
3 . De plaats van de activiteit blijft bij de definiëring van de homogene-produktie-eenheid buiten
beschouwing. De in ISIC Rev . 3 bedoelde „homogene-produktie-eenheid" komt overeen met de
„lokale HPE". Punt 112 van de inleiding van ISIC Rev. 3 dient immers in combinatie met punt 104 te
worden gelezen.
F.

De lokale eenheid

De lokale eenheid is een onderneming of een deel daarvan (bij voorbeeld werkplaats, fabriek, winkel,
kantoor, mijn of pakhuis), gelegen op een geografisch bepaalde plaats. Op of vanuit die plaats worden
economische activiteiten uitgeoefend waarvoor — uitzonderingen daargelaten — een of meer personen
voor rekening van een zelfde onderneming werkzaam zijn (eventueel deeltijds).
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Toelichting

1 . Wanneer iemand op diverse plaatsen werkt (voor onderhoud of inspectie) dan wel thuiswerk verricht,
valt hij onder de lokale eenheid van waaruit hij instructies ontvangt en waar het werk wordt
georganiseerd. Van elke lokale eenheid moet de personeelsbezetting kunnen worden vastgesteld. Toch
moet iedere juridische eenheid — daar deze dient als juridische ondersteuning voor een onderneming
of een deel van een onderneming — een lokale eenheid als hoofdkantoor hebben, ook al werkt er
niemand. Anderzijds kan een lokale eenheid ook alleen hulpactiviteiten omvatten.
2. Het begrip „geografisch bepaalde eenheid" dient in de strikte zin des woords te worden opgevat: twee
eenheden die tot dezelfde onderneming behoren maar op verschillende plaatsen gevestigd zijn (zelfs
binnen de kleinste administratieve districten van de Lid-Staat), moeten als twee afzonderlijke lokale
eenheden worden beschouwd. Ingeval een lokale eenheid zich over het grondgebied van verscheidene
aan elkaar grenzende administratieve eenheden uitstrekt, is het postadres de bepalende factor.
3 . De grenzen van het bedrijfsterrein worden gevormd door de grenzen van het grondstuk, zodat bij
voorbeeld openbare wegen die het grondstuk doorsnijden de grens van het bedrijfsterrein niet
noodzakelijk onderbreken. Deze definitie sluit nauw aan bij de in punt 101 van de ISIC Rev. 3
gegeven definitie, voor zover het om een locatie in de strikte zin des woords gaat, maar wijkt in

zoverre af van de definitie in punt 102 van de inleiding, dat de strikte betekenis niet kan veranderen
naar gelang van de statistieken waarover het gaat. Voorts is het criterium van personeelsbezetting
gewoonlijk van toepassing.

4. Ten behoeve van de regionale rekeningen wordt in het ESER-REG (regionale toepassing van het
ESER) voor de lokale eenheid dezelfde definitie gehanteerd.

G. De eenheid van economische activiteit op lokaal niveau (lokale EEA)

De eenheid van economische activiteit op lokaal niveau (lokale EEA) is het deel van een eenheid van
economische activiteit dat tot het lokale niveau behoort.

Toelichting
1 . Iedere EEA dient ten minste één „lokale EEA" te hebben; een EEA kan echter bestaan uit delen van
een of meer lokale eenheden. In bepaalde gevallen kan een lokale eenheid alleen hulpactiviteiten
omvatten. In dat geval is een extra indeling van de lokale eenheid mogelijk. Verder moet iedere
onderneming ten minste één „lokale eenheid" hebben .

2. De „lokale EEA" beantwoordt aan de praktische definitie van een „establishment", zoals deze in het
eerste deel van punt 106 van de ISIC Rev. 3 is omschreven.

H. De homogene-produktie-eenheid op lokaal niveau (lokale HPE)

De homogene-produktie-eenheid op lokaal niveau (lokale HPE) is het deel van een homogene-produk
tie-eenheid dat tot het lokale niveau behoort .

DEEL IV

Aanvtdlende opmerkingen

A. Overheidsinstellingen en privaatrechtelijke instellingen
1 . Diverse overheidsinstellingen kunnen fungeren als statistische eenheid voor het verzamelen van
cijfermateriaal en het opstellen van statistieken (bij voorbeeld de centrale overheid, de sociale-verze
keringsadministratie of de lokale overheid van de regio, de provincie, het departement, de gemeente,
de agglomeratie, enz .). Al deze instellingen plannen, controleren en beheren collectief de financiën van
de organen waaruit zij bestaan (dit kunnen zijn: ministeries, directoraten-generaal, directies, kanto
ren , agentschappen , enz .). De aard van de activiteiten van deze instellingen — en met name van de
lagere publiekrechtelijke lichamen — is soms echter veel heterogener dan die van vennootschappen.
2. De activiteiten van deze instellingen vallen veelal onder sectie L van de NACE (Rev. 1 ): „Openbaar
bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen", maar er zijn ook instellingen die hoofdzakelijk
activiteiten uitoefenen die tot andere sectoren behoren: „Onderwijs" (sectie M), „Gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening" (sectie N), „Overige gemeenschapsvoorzieningen en sociaal-cultu
rele en persoonlijke diensten" (sectie O) of nog andere.
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3 . Wanneer reeksen gegevens over entiteiten uit de particuliere sector moeten worden gecombineerd met
gegevens over deze naar de aard van hun economische activiteit ingedeelde overheidsinstellingen en
privaatrechtelijke instellingen, moet voor hun identificatie en classificatie gebruik worden gemaakt
van statistische eenheden die overeenkomen met entiteiten die de meeste overeenstemming vertonen

met de statistische eenheden zoals die in de particuliere sector zijn gedefinieerd. Daarom zijn alle in de

particuliere sector gehanteerde criteria — naar analogie — van toepassing op de overheidsinstelingen.
Hetzelfde geldt voor de privaatrechtelijke instellingen.

B. Hulpactiviteiten

1 . Activiteiten dienen als hulpactiviteit te worden aangemerkt indien zij:

a) uitsluitend ter ondersteuning van de betrokken eenheid bestemd zijn, hetgeen impliceert dat dé
voortgebrachte goederen of diensten niet op de markt mogen worden gebracht;
b) in dezelfde aard en omvang bij soortgelijke produktie-eenheden voorkomen;
c) diensten of, bij uitzondering, goederen produceren, die niet in de samenstelling van het eindpro
dukt van de eenheid opgaan (bij voorbeeld klein gereedschap of steigers);
d) deel uitmaken van de lopende kosten van de eenheid, dat wil zeggen geen bruto-investeringen in
vaste activa genereren.

2. Het onderscheid tussen hoofdactiviteit, nevenactiviteit en hulpactiviteit kan aan de hand van de
volgende voorbeelden worden verduidelijkt:

— de produktie van klein gereedschap voor gebruik door de eenheid is een hulpactiviteit (voldoet aan
alle criteria);

— het transport voor eigen rekening is doorgaans een hulpactiviteit (voldoet aan alle criteria);
— de verkoop van de eigen produktie is een hulpactiviteit, omdat produktie als regel niet mogelijk is
zonder verkoop. Indien een produktieonderneming echter een verkooppunt voor directe verkoop
aan de eindverbruiker omvat — bij voorbeeld een lokale eenheid —, kan dit verkooppunt — bij
wijze van uitzondering en voor bepaalde analyses — worden gelijkgesteld met een eenheid van
economische activiteit. Deze waarnemingseenheid dient twee keer te worden ingedeeld, namelijk
een keer onder de activiteit (hoofd- of nevenactiviteit) die haar met de onderneming verbindt, en
een keer onder haar eigen activiteit' (detailhandel).

3 . Daar produktieprocessen in het algemeen niet levensvatbaar zijn zonder ondersteuning door een
aantal hulpactiviteiten, is het regel dat deze normaal gesproken niet als afzonderlijke eenheden worden
opgevoerd, ook niet indien de hulpactiviteiten in een afzonderlijke juridische eenheid of op een aparte
locatie worden uitgeoefend en over deze activiteiten een afzonderlijke boekhouding wordt gevoerd.
Bovendien dient de hulpactiviteit buiten beschouwing te worden gelaten bij het vaststellen van de code
van de activiteit van de eenheid waarvoor de hulpactiviteiten worden uitgeoefend. Het beste voorbeeld
van een entiteit die hulpactiviteiten uitoefent, is de centrale administratie , het hoofdkantoor, van de
onderneming.

4. Op grond van de in punt 1 gegeven definitie kunnen onderstaande activiteiten niet als hulpactiviteiten
worden beschouwd :

a) de produktie van goederen of de uitvoering van werkzaamheden die deel uitmaken van de
investeringen in vaste activa. Dit betreft voornamelijk bouwwerkzaamheden voor eigen rekening.
Deze werkwijze stemt overeen met de in de NACE (Rev. 1 ) toegepaste methode, waarbij eenheden

die bouwwerkzaamheden voor eigen rekening uitvoeren, bij de bouwnijverheid worden ingedeeld
wanneer over deze eenheden gegevens beschikbaar zijn;

b) de produktie die — ook al wordt zij ook door de hoofd- of de nevenactiviteiten verbruikt — voor
een groot gedeelte in de handel wordt gebracht;
c) de produktie van goederen die in een later stadium een integrerend onderdeel van de produktie
van de hoofd- of de nevenactiviteit zullen vormen (bij voorbeeld dozen , kisten e. d. voor de
verpakking van de produkten van de onderneming);
d) de produktie van energie (geïntegreerde elektriciteitscentrale of geïntegreerd cokesbedrijf), of de
geproduceerde energie nu volledig voor de hoofd- of nevenactiviteiten wordt gebruik of niet;
e) de wederverkoop in de oorspronkelijke staat van ingekochte produkten;
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f) onderzoek en ontwikkeling. Deze activiteiten worden slechts op kleine schaal uitgeoefend en
leiden niet tot de levering van diensten waarvan tijdens de normale produktiewerkzaamheden
gebruik wordt gemaakt.
Indien over deze activiteiten afzonderlijke gegevens beschikbaar zijn, moeten deze in alle gevallen als

afzonderlijke activiteiten worden behandeld en bijgevolg als EEA's worden beschouwd.
5 . Indien hulpactiviteiten ten behoeve van een enkele eenheid worden uitgeoefend, vormen deze
activiteiten en de daarvoor benodigde middelen een integrerend onderdeel van de activiteiten en de
middelen van de eenheid waarvan zij afhangen. Worden de activiteiten van de statistische eenheid en
de desbetreffende hulpactiviteiten echter niet in hetzelfde gebied — hiermee worden voor statistische
enquêtes afgebakende zones bedoeld — uitgeoefend, dan zou het toch nuttig kunnen zijn om voor de
gegevens die naar geografisch gebiet moeten worden ingedeeld, extra informatie te verzamelen over
deze eenheden, ook al oefenen zij slechts hulpactiviteiten uit.

6. Indien hoofdzakelijk hulpactiviteiten ter ondersteuning van twee of meer eenheden van economische
activiteit worden uitgeoefend, dienen de kosten van deze hulpactiviteiten onder alle betrokken
eenheden van economische activiteit te worden verdeeld. Zijn er gegevens voorhanden over het deel
van de kosten dat aan elk van de onderscheiden activiteiten kan worden toegerekend, dan dienen de
kosten op basis hiervan te worden verdeeld. Als er echter helemaal geen informatie op dit gebied
voorhanden is, dienen de kosten van de hulpactiviteiten over de hoofd- en nevenactiviteiten te worden
verdeeld naar rato van de waarde van de produktie, na aftrek van de intermediaire kosten, de kosten
van de hulpactiviteiten zelf niet meegerekend. Wanneer de toepassing van deze methode te veel
problemen oplevert, kunnen de kosten enkel naar rato van de waarde van de produktie worden
verdeeld .

7. Hulpactiviteiten ter ondersteuning van twee of meer entiteiten van een onderneming die uit
verscheidene eenheden bestaat, kunnen op een aparte locatie zijn gegroepeerd. Zo goed als het van
belang is dat bepaalde activiteiten volledig worden gedekt — ook wanneer deze zelfstandig of door
eenheden die uitsluitend hulpactiviteiten verrichten (bij voorbeeld op het gebied van informatica)
worden uitgeoefend —, kan het ook van belang zijn extra indelingen toe te passen, en wel door deze
entiteiten niet alleen in te delen bij de activiteit van de eenheid waartoe zij behoren, maar ook bij hun
eigen activiteit.

8 . De mogelijkheid bestaat dat een activiteit die oorspronkelijk als hulpactiviteit was bedoeld, zich
ontwikkelt tot het leveren van diensten tegen betaling aan andere eenheden; zij houdt dan op
hulpactiviteit te zijn en moet bijgevolg als hoofd- of nevenactiviteit van een eenheid worden
beschouwd. De enige manier om te bepalen of een activiteit als hulpactiviteit dan wel als hoofd- of
nevenactiviteit moet worden behandeld, is na te gaan welke plaats deze activiteit in de onderneming
inneemt en hoe groot de verkoop voor deze activiteit is.
C.

Overzicht naar activiteit en locatie

Eén of meer locaties
Eén of meer activiteiten

Onderneming
Institutionele eenheid

Eén locatie

Lokale eenheid

EEA

Lokale EEA

HPE

Lokale HPE

Eén activiteit
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VERORDENING (EEG) Nr. 697/ 93 VAN DE RAAD
van 17 maart 1993

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3759/92 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector visserijprodukten en produkten van de aquacultuur en
van Verordening (EEG) nr. 2658 / 87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomencla
tuur en het gemeenschappelijk douanetarief
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43 ,
Gezien het voorstel van de Commissie (*),

Overwegende dat de tariefnomenclatuur die volgt uit de
toepassing van Verordening (EEG) nr. 3759 / 92 is opge
nomen in het gemeenschappelijk douanetarief; dat der
halve een wijziging dient te worden aangebracht in de
gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij Verordening
(EEG) nr. 2658 / 87 (5),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité (3),

Artikel 1

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 3759 / 92 (4)
de meeste vissoorten zijn aangeduid met hun taxonomische
benamingen;
Overwegende dat sommige vissoorten die algemeen bekend
zijn als forel , internationaal nieuwe taxonomische bena
mingen hebben gekregen bij de herindeling van deze soor
ten bij het geslacht Oncorhynchus in plaats van het
geslacht Salmo ; dat deze verandering in de taxonomische
benamingen geen verandering meebrengt in de tariefinde
ling van de betrokken soorten en evenmin in de structuur
van het gemeenschappelijk douanetarief; dat het derhalve
voldoende lijkt in een voetnoot naar de nieuwe taxonomi
sche benamingen te verwijzen ; dat bijlage VII van boven
genoemde verordening dienovereenkomstig dient te wor
den gewijzigd ;

Bijlage VII bij Verordening (EEG) nr. 3759 / 92 wordt
vervangen door de bijlage bij de onderhavige verorde
ning.
Artikel 2

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658 / 87 wordt ver
vangen door de bijlage bij de onderhavige verordening wat
de daarin opgenomen GN-codes betreft.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking zes weken na haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
Lid-Staat.

Gedaan te Brussel , 17 maart 1993 .
Voor de Raad

De Voorzitter
B. WESTH

(») PB nr. C 28 van 2 . 2. 1993 , blz . 1 .
(2) Advies uitgebracht op 12 maart 1993 (nog niet verschenen in
het Publikatieblad).
(3) Advies uitgebracht op 25 februari 1993 (nog niet verschenen
in het Publikatieblad).
(4 ) PB nr. L 388 van 31 . 12. 1992 , blz. 1 .

(5) PB nr. L 256 van 7 . 9 . 1987 , blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2913 / 92 (PB nr. L 302
van 19 . 10 . 1992, blz. 1 ).
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BIJLAGE
„BIJLAGE VII
Invoerrecht
autonoom

Omschrijving

GN-code

(% )
of

heffing

Bijzondere
conventioneel

maatstaf

(%)

(AGR)
1

2

3

4

5

0301

Levende vis :

0301 10

— siervis :

0301 10 10

— — zoetwatervis

10

vrij

—

0301 10 90

zeevis

15

15

—

— andere levende vis :

0301 91 00

— — forel (Salmo trutta , Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita,
Salmo gilae) (')

16

12

—

0301 92 00

— — paling of aal (Anguilla spp.)

10

3

—

10

8

—

16

2

—

10

8

—

17

16

—

16

12

—

Donauzalm (Hucho hucho) (2)

16

2

—

andere

16

8

—

0301 93 00
0301 99

karper
— — andere :
— — — zoetwatervis :

0301 99 11

— — — — Pacifische zalm (Oncorhynchus spp.), Adantische zalm (Salmo
salar) en Donauzalm (Hucho hucho ) (2)

0301 99 19

andere

0301 99 90 , - - - zeevis

0302

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post
0304 :

— zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van levers, hom en kuit:
0302 11 00
0302 12 00

— — forel (Salmo trutta , Salmo gairdneri , Salmo clarki, Salmo aguabonita,
Salmo gilae) (')
— — Pacifische zalm (Oncorhynchus spp.), Atlantische zalm (Salmo salar) en

030219 00

— platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae
en Citharidae), met uitzondering van levers, hom en kuit:
0302 21

— — heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hip
poglossus stenolepis):

0302 21 10

— — — zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

15

8

—

0302 21 30
0302 21 90
0302 22 00

— — — Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

15

15
15

8
15
15

—

— —
Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis)
— — schol (Pleuronectes platessa)

—
—

0302 23 00

— — tong ( Solea spp .)

15

15

—

0302 29

— — andere :

0302 29 10

— — — schartong (Lepidorhombus spp.)

15

15

—

15

15

—

0302 29 90

andere

(') Verandering van de wetenschappelijke naam:
Oude wetenschappelijke naam

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

gairdneri
clarki
aguabonita
gilae

Vervangen door

Oncorhynchus mykiss
Oncorhynchus clarki
Oncorhynchus aguabonita
Oncorhynchus gilae.

(2) Oncorhynchus spp.: met uitzondering van de soorten vermeld in voetnoot 1 .
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0302 32

— tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis), met uitzondering van levers, hom en kuit:
— — witte tonijn (Thunnus alalunga):
— — — bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten bedoeld bij
post 1604 (»)
andere
— — geelvintonijn (Thunnus albacares):

03Ó2 32 10

— — — bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten bedoeld bij

0302 31
0302 31 10
0302 31 90

post 1604 ( J )
0302 32 90

andere

0302 33

— — boniet:

0302 33 10

— — — bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten bedoeld bij

post 16Ö4 (»)
0302 33 90

andere

0302 39

— — andere:

0302 39 10

— — — bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten bedoeld bij

0302 39 90
0302 40

post 1604 (»)
andere
— haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), met uitzondering van levers, hom

30 . 3 . 93

25 (2) (3)

22 (2) (4)

25 (2)

22 (2) (4)

25 (2) (3 )
25 (2)

22 (2) (4)

25 (2) (3)

22 (2) (4)

25 (2)

22 (2) (4)

25 (2) (3)
25 (2)

22 (2) (4)
22 (2) (4)

vrij
20 (2)

vrij
15 (2) (J)

22 (2) (4)

en kuit:

0302 40 10
0302 40 90
0302 50

— — van 15 februari tot en met 15 juni
— — van 16 juni tot en met 14 februari
— kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), met uit
zondering van levers, hom en kuit:

0302 50 10

— — van de soort Gadus morhua

15

12

0302 50 90

— — andere

15

15

0302 61

— — sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella
spp.) en sprot (Sprattus sprattus):
— — — sardines van de soort „Sardina pilchardus"
— — — sardines van het geslacht „Sardinops"; sardinella's (Sardinella spp.)
— — — sprot ( Sprattus sprattus ):
— — — — van 15 februari tot en met 15 juni
— — — — van 16 juni tot en met 14 februari
— — schelvis (Melanogrammus aeglefinus)
— — koolvis (Pollachius virens)
— — makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni

25
15

23
15

vrij
20
15
15

vrij
13
15
15

— andere vis, met uitzondering van levers, hom en kuit: '
0302 61 10
0302 61 30

0302 61 91
0302 61 99
0302 62 00
0302 63 00

0302 64

cus):

0302 64 10

— — — van 15 februari tot en met 15 juni

vrij

vrij

0302 64 90

— — — van 16 juni tot en met 14 februari

20

20

0302 65

— — haai:

0302 65 20
0302 65 50

— — — doornhaai (Squalus acanthias)
— — — hondshaai (Scyliorhinus spp.)

15
15

8 (*)
8

(') Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire
bepalingen.
(2) Onder voorwaarde dat de referentieprijs in acht wordt genomen. Indien de referentieprijs niet in acht wordt genomen, kan een compenserende heffing worden
toegepast.

(3) Dit invoerrecht is geschorst voor onbepaalde tijd.
(4) Vrij van invoerrecht voor tonijn en vis van de soort „Euthynnus" vallende onder de posten 0302 en 0303 , bestemd voor de conservenindustrie in het kader
van een jaarlijks globaal tariefcontingent van 17 250 ton, toe te kennen door de bevoegde autoriteiten onder voorwaarde dat de referentieprijs in acht wordt
genomen. De toelating tot dit contingent is bovendien onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire
bepalingen.
(5) Vrij van invoerrecht voor haring vallende onder de onderverdelingen 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93 , 0304 10 98 en 0304 90 25 , in het kader van een
jaarlijks globaal tariefcontingent van 34 000 ton , toe te kennen door de bevoegde communautaire autoriteiten onder voorwaarde dat de referentieprijs voor
haring in acht wordt genomen.
(6) Invoerrecht van 6 % voor doornhaai (Squalus acanthias) vallende onder de onderverdelingen 0302 65 20 en 0303 75 20, in het kader van een jaarlijks globaal
tariefcontingent'van 5 000 ton, toe te kennen door de bevoegde communautaire autoriteiten.

Nr . L 76 / 15

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 3 . 93

0302 65 90

andere

0302 66 00

— — paling of aal (Anguilla spp.)

0302 69

— — andere :

15

8

10

3

— — — zoetwatervis :

0302 69 11

karper

10

8

0302 69 19

andere

10

8

25 (2) (3 )

22 (2) (4)

25 <2)

22 (2) («)

— — — zeevis :

_ — _ _ vis van het geslacht „Euthynnus", andere dan boniet bedoeld bij
onderverdeling 0302 33 :

0302 69 21

_____ bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten
bedoeld bij post 1604 (»)

0302 69 25

andere

— — — — Noorse schelvis (Sebastes spp.):
0302 69 31

_____ van de soort „Sebastes marinus"

0302 69 33

amdere

15

8

15

15

0302 69 35

— — — — vis van de soort „Boreogadus saida"

15

12

0302 69 41

— — — — wijting (Merlangus merlangus)

15

15

0302 69 45

leng (Molva spp.)

15

15

— — — — Alaska koolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, pollak
of vlaswijting (Pollachius pollachius)

15

15

—
—
—
—
—
—

15
15
15
15
15
15

15
15
15 (5)
15
15
15

0302 69 51
0302 69 55
0302 69 61
0302 69 65
0302 69 75
0302 69 81
0302 69 85

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

ansjovis (Engraulis spp.)
zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.)
heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)
braam (Brama spp.)
zeeduivel (Lophius spp.)
blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus poutassou)

0302 69 87

— — — — zwaardvis (Xiphias gladius)

15

15

0302 69 91

— — — — horsmakreel ( Caranx trachurus , Trachurus trachurus )

15

15

15

15

14

10

16

2

16

12

0302 69 97

andere

0302 70 00

— levers, hom en kuit

0303

Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304:

0303 10 00

— Pacifische zalm (Oncorhynchus spp.), met uitzondering van levers, hom en
kuit (6 )

— andere zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van levers, hom en
kuit:

0303 21 00

— — forel (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita,
Salmo gilae) (7)

(') Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire
bepalingen .
(2) Onder voorwaarde dat de referentieprijs in acht wordt genomen . Indien de referentieprijs niet in acht wordt genomen, kan een compenserende heffing
worden toegepast.
(3) Dit invoerrecht is geschorst voor onbepaalde tijd .
C) Vrij van invoerrecht voor tonijn en vis van de soort „Euthynnus" vallende onder de posten 0302 en 0303 , bestemd voor de conserveninclustrie in het kader
van een jaarlijks globaal tariefcontingent van 17 250 ton, toe te kennen door de bevoegde autoriteiten onder voorwaarde dat de referentieprijs in acht wordt
genomen. De toelating tot dit contingent is bovendien onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen , vastgesteld bij de op dit gebied geldende
communautaire bepalingen.
(5) Invoerrecht van 8% voor zilverheek (Merluccius bilinearis) vallende onder de onderverdelingen 0302 69 65 , 0303 78 10 en 0304 90 47, in het kader van een
door de bevoegde communautaire autoriteiten te verlenen jaarlijks globaal tariefcontingent van 2 000 ton.
{*) Oncorhynchus spp.: met uitzondering van de soorten vermeld in voetnoot 7.
(7) Verandering van de wetenschappelijke naam:
Oude wetenschappelijke naam

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

gairdneri
clarki
aguabonita
gilae

Vervangen door

Oncorhynchus mykiss
Oncorhynchus clarki
Oncorhynchus aguabonita
Oncorhynchus gilae .
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0303 22 00
0303 29 00

— — Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)
andere

30 . 3 . 93

16

2

16

9

8

— platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae
en Citharidae), met uitzondering van levers, hom en kuit:
0303 31

— — heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hip
poglossus stenolepis):

0303 31 10

— — — zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0303 31 30

— — — Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

15

8

0303 31 90

— — — Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis)

15

15

0303 32 00

— — schol (Pleuronectes platessa)

15

15

0303 33 00

— — tong ( Solea spp.)

15

15

0303 39

— — andere :

0303 39 10

— — — bot (Platichthys flesus)

15

15

0303 39 20

— — — schartong (Lepidorhombus spp.)

15

15

15

15

25 (2) (3 )

22 (2) (4)

25 (2) (3)

22 (2) (4)

25 (2) (3)

22 (2) (4)

25 (2)

22 (2) (4)

0303 39 90

andere

— tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis), met uitzondering van levers, hom en kuit:

0303 41

— — witte tonijn (Thunnus alalunga):

— — — bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten bedoeld bij
post 1604 ('):
0303 41 11

0303 41 13

in gehele staat

— — — — ontdaan van ingewanden en kieuwen («gilled and gutted")

0303 41 19
0303 41 90
0303 42

andere (bij voorbeeld „heads off')
andere
— — geelvintonijn (Thunnus albacares):

— — — bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten bedoeld bij
post 1604 ('):
1 — — — — in gehele staat:

0303 42 12

— — — — — wegende meer dan 10 kg per stuk

0303 42 18

andere

25 (2) (3)

20 (2) (4)

25 (2) (3 )

20 (2) (4)

— — — — ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted"):

0303 42 32

_____ wegende meer dan 10 kg per stuk

0303 42 38

andere

25 (2) (3)

22 (2) (4)

25 (2) ( 3)

22 (2) (4)

— — — — andere (bij voorbeeld „heads off'):

0303 42 52

_____ wegende meer dan 10 kg per stuk

0303 42 58
0303 42 90
0303 43

andere
andere

25 (2) (3 )

22 (2) (4)

25 (2) (3)

22 (2) (4)

25 (2)

22 (2) (4)

25 (2) (3 )

22 (2) (4)

25 (2) (3 )

22 (2) (4)

— — boniet :

— — — bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten bedoeld bij
post 1604 ('):

0303 43 11

0303 43 13

in gehele staat

— — — — ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted")

(') Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen , vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire
bepalingen.
(2) Onder voorwaarde dat de referentieprijs in acht wordt genomen. Indien de referentieprijs niet in acht wordt genomen, kan een compenserende heffing
worden toegepast.
(J) Dit invoerrecht is geschorst voor onbepaalde tijd.
(4) Vrij van invoerrecht voor tonijn en vis van de soort „Euthynnus" vallende onder de posten 0302 en 0303 , bestemd voor de conservenindustrie in het kader
van een jaarlijks globaal tariefcontingent van 17 250 ton, toe te kennen door de bevoegde autoriteiten onder voorwaarde dat de referentieprijs in acht wordt
genomen. De toelating tot dit contingent is bovendien onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
communautaire bepalingen.

0303 43 19
0303 43 90
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— — — — andere (bij voorbeeld „heads off')
andere

25 (') (2)

22 ( ! ) (3)

25 (>)

22 (') (3)

0303 49

— — andere:

0303 49 11

— — — bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten bedoeld bij
post 1604 (4):
in gehele staat

25 (') (2)

22 (') (3)

0303 49 13

— — — — ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted")

25 (') (2)

22 (') (3)

0303 49 19

— — — — andere (bij voorbeeld „heads off')

25 (') (2)

22 (! ) (3)

25 (')

22 (') (3 )

0303 49 90

0303 50

andere

- haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), met uitzondering van levers, hom
en kuit:

0303 50 10

— — van 15 februari tot en met 15 juni

vrij

vrij

0303 50 90

— — van 16 juni tot en met 14 februari

20 (')

15 (') (s)

0303 60

— kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), met uitzon
dering van levers, hom en kuit:

0303 60 11 -

— — van de soort „Gadus morhua"

15

12 (s)

0303 60 19

— — van de soort „Gadus ogac"

15

15 (6)

0303 60 90

— — van de soort „Gadus macrocephalus"

15

15

— — sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella
spp .) en sprot (Sprattus sprattus):
— — — sardines van de soort „Sardina pilchardus"

25

23

— — — sardines van het geslacht „Sardinops" en sardinella's (Sardinella
spp .)

15

15

— andere vis, met uitzondering van levers, hom en kuit:

0303 71
0303 71 10

0303 71 30

— — — sprot (Sprattus sprattus):

0303 71 91

— — — — van 15 februari tot en met 15 juni

vrij

vrij

0303 71 99

— — — — van 16 juni tot en met 14 februari

20

13

0303 72 00

— — schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

15

15

15

15

vrij

vrij

0303 73 00

— — koolvis (Pollachius virens )

0303 74

— — makreel (Scomber scombrus , Scomber australasicus , Scomber japonicus):

0303 74 11

— — — — van 15 februari tot en met 15 juni

0303 74 19

— — — — van 16 juni tot en met 14 februari

20

20

0303 74 90

— — — van de soort „Scomber australasicus"

15

15

— — — van de soorten „Scomber scombrus" en „Scomber japonicus":

030375

*

haai :

0303 75 20

— — — doornhaai (Squalus acanthias)

15

8 (7)

0303 75 50

— — — hondshaai (Scyliorhinus spp .)

15

8

0303 75 90

0303 76 00

andere

— — paling of aal (Anguilla spp .)

15

8

10

3

(') Onder voorwaarde dat de referentieprijs in acht wordt genomen. Indien de referentieprijs niet in acht wordt genomen, kan een compenserende heffing
worden toegepast.
(2) Dit invoerrecht is geschorst voor onbepaalde tijd .
(3) Vrij van invoerrecht voor tonijn en vis van de soort „Euthynnus" vallende onder de posten 0302 en 0303 , bestemd voor de conservenindustrie in het kader
van een jaarlijks globaal tariefcontingent van 17 250 ton, toe te kennen door de bevoegde autoriteiten onder voorwaarde dat de referentieprijs in acht wordt
genomen. De toelating tot dit contingent is bovendien onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit' gebied geldende
communautaire bepalingen .
(4) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen , vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire
bepalingen.

(s) Vrij van invoerrecht voor haring vallende onder de onderverdelingen 0302 40 90, 0303 50 90 , 0304 10 93 , 0304 10 98 en 0304 90 25 , in het kader van een
jaarlijks globaal tariefcontingent van 34 000 ton , toe te kennen door de bevoegde communautaire autoriteiten onder voorwaarde dat de referentieprijs voor
haring in acht wordt genomen.
(') Onder door de bevoegde autoriteiten vast te stellen voorwaarden en begrenzingen.
O Invoerrecht van 6 % voor doornhaai (Squalus acanthias) vallende onder de onderverdelingen 0302 65 20 en 0303 75 20 , in het kader van een jaarlijks globaal
tariefcontingent van 5 000 ton, toe te kennen door de bevoegde communautaire autoriteiten.
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0303 77 00

— — zeebaars (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

0303 78

— — heek (Merluccius spp., Urophycis spp.):

0303 78 10

30 . 3 . 93

15

15

— — — van het geslacht „Merluccius"

15

15 (')

0303 78 90

— — — van het geslacht „Urophycis"

15

15

0303 79

— — andere :
— — — zoetwatervis :

0303 79 11

karper

10

8

0303 79 19

— — — — andere

10

8

25 (3) (4)

22 (3) (5)

25 (3) (4)

22 (3) (5)

25 (3) (4)

22 (3j (s)

25 (3)

22 (3) (5)

— — — zeevis :

— — — — vis van het geslacht „Euthynnus", andere dan boniet bedoeld bij
onderverdeling 0303 43 :

_____ bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten
bedoeld bij post 1604 (2):
0303 79 21

in gehele staat

0303 79 23

_ ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted")

0303 79 29

andere (bij voorbeeld „heads off")

0303 79 31

andere

-

— — — — Noorse schelvis (Sebastes spp.):
0303 79 35

— — — — — van de soort „Sebastes marinus"

0303 79 37

0303 79 41

andere

— — — — vis van de soort „Boreogadus saida"

15

8

15

15

15

12 (*)

0303 79 45

— — — — wijting (Merlangus merlangus)

15

15

0303 79 51

— — — — leng (Molva spp.)

15

15

0303 79 55

— — — — Alaska koolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, pollak of
vlaswijting (Pollachius pollachius)

15

15

— — — — vis van de soort „Orcynopsis unicolor":
0303 79 61

_____ van 15 februari tot en met 15 juni

vrij

vrij

0303 79 63

_____ Van 16 juni tot en met 14 februari

20

20

0303 79 65

— - — — ansjovis (Engraulis spp.)

15

15

0303 79 71

— — — — zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

15

0303 79 75

— — — — braam (Brama spp.)

15

15

0303 79 81

— — — — zeeduivel (Lophius spp.)

15

15

0303 79 83

— — — — blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus poutassou)

15

15

0303 79 87

— — — — zwaardvis (Xiphias gladius)

15

15

0303 79 91

— — — — horsmakreel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

15

15

15

14

10

0303 79 97

0303 80 00

andere

— levers, hom en kuit

(') Invoerrecht van 8 % voor zilverheek (Merluccius bilinearis) vallende onder de onderverdelingen 0302 69 65 , 0303 78 10 en 0304 90 47, in het kader van een
door de bevoegde communautaire autoriteiten te verlenen jaarlijks globaal tariefcontingent van 2 000 ton.
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire
bepalingen.

(3) Onder voorwaarde dat de referentieprijs in acht wordt genomen. Indien de referentieprijs niet in acht wordt genomen, kan een compenserende heffing
worden toegepast.

(") Dit invoerrecht is geschorst voor onbepaalde tijd.
(5) Vrij van invoerrecht voor tonijn en vis van de soort „Euthynnus" vallende onder de posten 0302 en 0303 , bestemd voor de conservenindustrie in het kader

van een jaarlijks globaal tariefcontingent van 17 250 ton, toe te kennen door de bevoegde autoriteiten onder voorwaarde dat de referentieprijs in acht wordt
genomen. De toelating tot dit contingent is bovendien onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen , vastgesteld bij de op dit gebied geldende
communautaire bepalingen.

(') Onder door de bevoegde autoriteiten vast te stellen voorwaarden en begrenzingen.

0304
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Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, gekoeld of bevro
ren :

0304 10

— vers of gekoeld:

\

— — filets:
— — — van zoetwatervis:

0304 10 11

— — — — van forel (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki , Salmo
aguabonita, Salmo gilae) (')

16

12

— — — — van Pacifische zalm (Oncorhynchus spp.), van Atlantische zalm
(Salmo salar) en van Donauzalm (Hucho hucho ) (2 )

16

2

— — — — andere

13

9

— — — — van kabeljauw (Gadusmorhua,Gadusogac,Gadusmacrocephalus)
en van vis van de soort „Boreogadus saida"

18

18

030410 33

— — — — van koolvis (Pollachius virens)

18

18

030410 35

— — — — van Noorse schelvis (Sebastes spp.)

18

18

18

18

8

8

03041013
0304 10 19

— — — andere :

030410 31

030410 38

andere

— — ander visvlees, ook indien fijngemaakt:
0304 10 91

— — — van zoetwatervis

^

— — — ander:

— — — — haringlappen:
0304 10 92

_____ van 15 februari tot en met 15 juni

vrij

vrij

0304 10 93

_____ van 16 juni tot en met 14 februari

20

15 (3)

18

15 (3)

16

12

030410 98

ander

0304 20

— filets , bevroren:

0304 2011

— — — van forel (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabo
nita , Salmo gilae) (')

0304 20 13

— — — van Pacifische zalm (Oncorhynchus spp.), van Atlantische zalm (Salmo
salar) en van Donauzalm (Hucho hucho) (2)

— — van zoetwatervis:

0304 2019

andere

16

2

13

9

van kabeljauw (Gadus morhua , Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en
van vis van de soort „Boreogadus saida":

0304 20 21
0304 20 29
0304 20 31

0304 20 33

— — — van kabeljauw van de soort „Gadus macrocephalus"

18

15

18

15 (4) (5)

— — van koolvis (Pollachius virens)

18

15

— — van schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

18

15

andere

— — van Noorse schelvis (Sebastes spp .):
0304 20 35
0304 20 37

— — — van de soort „Sebastes marinus"
andere

18

12

18

15

0304 20 41

— — van wijting (Merlangus merlangus )

18

15

0304 20 43

— — van leng (Molva spp.)

18

15

(') Verandering van de wetenschappelijke naam:
Oude wetenschappelijke naam

(2)
(3)

(4)
(3 )

•

Vervangen door

Salmo gairdneri
Oncorhynchus mykiss
Salmo clarki
Oncorhynchus clarki
Salmo aguabonita
Oncorhynchus aguabonita
Salmo gilae
Oncorhynchus gUae.
Oncorhynchus spp .: met uitzondering van de soorten vermeld in voetnoot 1 .
Vrij van invoerrecht voor haring vallende onder de onderverdelingen 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93 , 0304 10 98 en 0304 90 25 , in het kader van een
jaarlijks globaal tariefcontingent van 34 000 ton, toe te kennen door de bevoegde communautaire autoriteiten onder voorwaarde dat de referentieprijs voor
haring in acht wordt genomen.
Invoerrecht van 8 % voor kabeljauw van de soort „Gadus morhua", in het kader van een door de bevoegde communautaire autoriteiten te verlenen jaarlijks
globaal tariefcontingent van 10 000 ton.
Onder door de bevoegde autoriteiten vast te stellen voorwaarden en begrenzingen.

0304 20 45
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— — van tonijn van het geslacht „Thunnus" en van vis van het geslacht
„Euthynnus"

18

18

— — van makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni
cus) en van vis van de soort „Orcynopsis unicolor":
0304 20 51

— — — van makreel van de soort „Scomber australasicus"

18

15

0304 20 53

— — — andere

18

15

— — van heek (Merluccius spp., Urophycis spp.):

0304 20 57

— — — van het geslacht „Merluccius"

18

15 (') (2)

0304 20 59

— — — van het geslacht „Urophycis"

18

15

0304 20 61

— — — van doornhaai en van hondshaai (Squalus acanthias en Scyliorhinus
spp .)

— — van haai :

0304 20 69

0304 20 71

andere

— — van schol (Pleuronectes platessa)

18

15

18

15

18

15

0304 20 73 .

— — van bot (Platichthys flesus)

18

15

0304 20 75

— — van haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

18

15

0304 20 79

— — van schartong (Lepidorhombus spp.)

18

15

0304 20 81

— — van braam (Brama spp.)

18

15

0304 20 83

— — van zeeduivel (Lophius spp.)

18

15

0304 20 85

— — van Alaska koolvis (Theragra chalcogramma)

18

15

0304 20 87

— — van zwaardvis (Xiphias gladius)

0304 20 97

andere

0304 90

— ander:

0304 90 10

- — van zoetwatervis

18

15

18

15

8

8

— — ander:

— — — van haring (Clupea harengus, Clupea pallasii):

0304 90 21

— — — — van 15 februari tot en met 15 juni

vrij

vrij

0304 90 25

— — — — van 16 juni tot en met 14 februari

20 (3)

15 (3) (4)

0304 90 31

— — — van Noorse schelvis (Sebastes spp.)

15

8

— — — van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en
van vis van de soort „Boreogadus saida":

0304 90 35

— — — — van kabeljauw van de soort „Gadus macrocephalus"

15

15

0304 90 38

— — — — van kabeljauw van de soort „Gadus morhua"

15

12 (5)

0304 90 39

15

15 (5)

0304 90 41

— — — van koolvis (Pollachius virens )

andere

15

15

0304 90 45

— — — van schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

15

15

— —, — van heek (Merluccius spp., Urophycis spp.):
0304 90 47

— — — — van het geslacht „Merluccius"

15

15 (6)

0304 90 49

— — — — van het geslacht „Urophycis"

15

15

0304 90 51

— — — van schartong (Lepidorhombus spp.)

15 .

15

0304 90 55

— — — van braam (Brama spp.)

15

15

0304 90 57

— — — van zeeduivel (Lophius spp.)

15

15

(') Onder voorwaarde dat de referentieprijs in acht wordt genomen.
(2) Invoerrecht van 10% onder voorwaarde dat de referentieprijs in acht wordt genomen, voor bevroren filets aangeboden in industriële blokken, met graten
(standaard), in het kader van een door de bevoegde communautaire autoriteiten te verlenen jaarlijks globaal tariefcontingent van 5 000 ton, voor de periode
van 1 juli tot en met 31 december.
(J) Onder voorwaarde dat de referentieprijs in acht wordt genomen. Indien de referentieprijs niet in acht wordt genomen, kan een compenserende heffing
worden toegepast.
(4) Vrij van invoerrecht voor haring vallende onder de onderverdelingen 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93 , 0304 10 98 en 0304 90 25 , in het kader van een
jaarlijks globaal tariefcontingent van 34 000 ton, toe te kennen door de bevoegde communautaire autoriteiten onder voorwaarde dat de referentieprijs voor.
haring in acht wordt genomen.
(J) Onder door de bevoegde autoriteiten vast te stellen voorwaarden en begrenzingen.
(*) Invoerrecht van 8 % voor zilverheek (Merluccius bilinearis) vallende onder de onderverdelingen 0302 69 65, 0303 78 10 en 0304 90 47, in het kader van een
door de bevoegde communautaire autoriteiten te verlenen jaarlijks globaal tariefcontingent van 2 000 ton.
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0304 90 59

— — — van blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus poutassou)

15

15

0304 90 61

— — — van Alaska koolvis (Theragra chalcogramma)

15

15

0304 90 65

— — — van zwaardvis (Xiphias gladius)

15

15

15

15

0304 90 97

ander

0305

Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of tijdens het
roken gekookt; meel , poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke
consumptie:

0305 10 00

— meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie

15

13

0305 20 00

— visievers, hom en kuit, gedroogd, gerookt, gezouten of gepekeld

15

11

0305 30

— visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt:
— — van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en
van vis van de soort „Boreogadus saida":

0305 3011

— — — van kabeljauw van de soort „Gadus macrocephalus"

0305 30 19

andere

0305 30 30

— — van Pacifische zalm (Oncorhynchus spp.), van Atlantische zalm (Salmo
salar) en van Donauzalm (Hucho hucho), gezouten of gepekeld (z)

0305 30 50

— — van zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides), gezouten of gepe

0305 30 90

18

16

20

20

18

15

keld

18

15

andere

18

16

16

13

16

10

— gerookte vis, filets daaronder begrepen:

0305 41 00

— — Pacifische zalm (Oncorhynchus spp.), Atlantische zalm (Salmo salar) en
Donauzalm (Hucho hucho) (2)

0305 42 00

— — haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 49

— — andere:

0305 49 10

— — — zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

16

15

0305 49 20

— — — Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

16

16

0305 49 30

— — — makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni
16

14

16

14

cus)

0305 49 40

— — — forel (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita,
Salmo gilae) (3)

0305 49 50

— — — paling of aal (Anguilla spp.)

16

14

0305 49 90

— — — andere

16

14

— gedroogde vis, ook indien gezouten, doch niet gerookt:
0305 51

— — kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0305 51 10

— — — gedroogd , ongezouten

0305 51 90

gedroogd , gezouten

0305 59

— — andere:

0305 59 11

— — — vis van de soort „Boreogadus saida":
— — — — gedroogd, ongezouten
— — — — gedroogd , gezouten

0305 59 19

13

13 (')

13

13 (')

13

13 (')

13

13 (')

0305 59 30

— — — haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

12

0305 59 50

— — — ansjovis (Engraulis spp.)

15

10

(') Vrij van invoerrecht voor kabeljauw van de soorten „Gadus morhua" en „Gadus ogac" vallende onder de onderverdelingen 0305 51 10, 0305 51 90 en
0305 62 00, en voor vis van de soort „Boreogadus saida" vallende onder de onderverdelingen 0305 59 11 , 0305 59 19 en 0305 69 10, in het kader van een
jaarlijks globaal tariefcontingent van 25 000 ton, toe te kennen door de bevoegde autoriteiten.
(2) Oncorhynchus spp.: met uitzondering van de soorten vermeld in voetnoot 3 .
(3) Verandering van de wetenschappelijke naam:
Oude wetenschappelijke naam

Salmo gairdneri
Salmo clarki
Salmo aguabonita
Salmo gilae

Vervangen door

Oncorhynchus mykiss
Oncorhynchus clarki
Oncorhynchus aguabonita
Oncorhynchus gilae.
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0305 59 60
0305 59 70

— — — zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides) en Pacifische heilbot
(Hippoglossus stenolepis)
— — — Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

0305 59 90

andere

0305 61 00
0305 62 00
0305 63 00

—
—
—
—

0305 69

— — andere:

0305 69 10
0305 69 20

— — — vis van de soort „Boreogadus saida"
— — — zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides) en Pacifische heilbot
(Hippoglossus stenolepis)
— — — Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)
— — — Pacifische zalm (Oncorhynchus spp.), Atlantische zalm (Salmosalar) en
Donauzalm (Hucho hucho ) ( 2)

0305 69 30
0305 69 50
0305 69 90

0306

vis, gezouten, doch niet gedroogd of gerookt, alsmede gepekelde vis:
— haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)
— kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
— ansjovis (Engraulis spp.)

andere
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15
15

12
—

15

12

12
13
15

12
13 (')
10

13

13 (')

15
15

12
—

15

11

15

12

25

(3)

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren,
gedroogd, gezouten of gepekeld; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water
gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel ,
poeder en pellets, van schaaldieren , geschikt voor menselijke consumptie:
— bevroren:

0306 11 00
0306 12
0306 12 10
0306 12 90

— — langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
— — zeekreeften (Homarus spp.):
— — — in gehele staat
andere

25

8 (4)

25

16

12

0306 13

— — garnalen :

0306 13 10

— — — van de familie „Pandalidae"

18

0306 13 30

— — — van het geslacht „Crangon"

18

18

18

18

18
18

8
15

18

15

18

15

030613 90

andere

0306 14

— — krabben:

0306 14 10

— — — van de soorten „Paralithodes camchaticus" en „Callinectes sapidus" en
van het geslacht „Chionoecetes"
— — — Noordzeekrabben (Cancer pagurus)

0306 14 30
030614 90

0306 19
0306 19 10

andere

— — andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van schaaldieren,
geschikt voor menselijke consumptie:
rivierkreeften

0306 19 30

— — — langoestines (Nephrops norvegicus)

0306 19 90

— — — andere

v

0306 21 00
0306 22
0306 22 10

— — langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
— — zeekreeften (Homarus spp.):
levende

14

12

14

12

25

(3)

25

8 (4)

25

8 (4)

25

20

— niet bevroren :

— — — andere:

0306 22 91
0306 22 99

— — — — in gehele staat
andere

(') Vrij van invoerrecht voor kabeljauw van de soorten „Gadus morhua" en „Gadus ogac" vallende onder de onderverdelingen 0305 51 10 , 0305 51 90 en

0305 62 00, en voor vis van de soort „Boreogadus saida" vallende onder de onderverdelingen 0305 59 11 , 0305 59 19 en 0305 69 10, in het kader van een

jaarlijks globaal tariefcontingent van 25 000 ton, toe te kennen door de bevoegde autoriteiten.
(2) Oncorhynchus spp.: met uitzondering van de onderstaande soorten:
— Oncorhynchus mykiss (oude wetenschappelijke naam: Salmo gairdneri)
— Oncorhynchus darki (oude wetenschappelijke naam: Salmo darki)
— Oncorhynchus aguabonita (oude wetenschappelijke naam: Salmo aguabonita)
— Oncorhynchus gilae (oude wetenschappelijke naam: Salmo gilae).
(3) Zie de bijlage van Verordening (EEG) nr. 2886 / 89 (GATT-concessies).
(*) Onder door de bevoegde autoriteiten vast te stellen voorwaarden en begrenzingen.
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0306 23

— — garnalen :

0306 23 10

— — — van de familie „Pandalidae"

Nr. L 76 / 23

18

12

— — — van het geslacht „Crangon":

0306 23 31

— — — — vers , gekoeld, gestoomd of in water gekookt

18

18

0306 23 39

— — — — andere

18

18

18

18

0306 23 90

andere

0306 24

— — krabben:

0306 24 10

— — — van de soorten „Paralithodes camchaticus" en „Callinectes sapidus" en
van het geslacht „Chionoecetes"

18

8

— — — Noordzeekrabben (Cancer pagurus )

18

15

18

15

0306 24 30
0306 24 90

andere

0306 29

— — andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets , van schaaldieren,
geschikt voor menselijke consumptie:

0306 29 10

— — — rivierkreeften

18

15

0306 29 30

— — — langoestines (Nephrops norvegicus)

14

12

14

12

vrij

vrij

18

18

8

8

0306 29 90

andere

0307

Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp , levend, vers , gekoeld, bevroren,
gedroogd, gezouten of gepekeld; ongewervelde waterdieren, andere dan schaal
en weekdieren, levend, vers, gekoeld , bevroren , gedroogd, gezouten of gepekeld;
meel , poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren,
geschikt voor menselijke consumptie:

0307 10

— oesters :

0307 10 10

— — levende platte oesters (Ostrea spp.), wegende, in de schelp, niet meer dan
40 g per stuk

0307 10 90

andere

— jakobsschelpen en andere schelpdieren van de geslachten „Pecten", „Chlamys"
of „Placopecten":
0307 21 00
0307 29

— — levend , vers of gekoeld
andere:

0307 29 10

— — — jakobsschelpen (Pecten maximus), bevroren

8

8

0307 29 90

— — — andere

8

8

— mosselen (Mytilus spp., Perna spp.):
0307 31

— — levend , vers of gekoeld:

0307 31 10

— — — van het geslacht „Mytilus"

10

10

8

8

0307 31 90

— — — van het geslacht „Perna"

0307 39

— — andere:

0307 39 10

— — — van het geslacht „Mytilus"

10

10

0307 39 90

— — — van het geslacht „Perna"

8

8

8

8

8

6

8

8

— inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma , Sepiola spp .); pijlinktvissen
(Ommastrephes spp., Loligo spp ., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp .):
0307 41

— — levend, vers of gekoeld:

0307 41 10

— — — inktvissen ( Sepia officinalis , Rossia macrosoma , Sepiola spp.)
— — — pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp .,
Sepioteuthis spp .):

0307 41 91

— — — — van het geslacht „Loligo" en van de soort „Ommastrephes sa
g'ittatus"

0307 41 99

— andere

0307 49
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— — andere:
— — — bevroren :

— — — — inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma , Sepiola spp.):
0307 49 11

_____ van het geslacht „Sepiola", andere dan van de soort „Sepiola

0307 49 19

rondeleti"

8

8

andere

8

8

8

6

— — — — pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp ., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp .):
— — — — — van het geslacht „Loligo":
0307 49 31

____ — — van de soort „Loligo vulgaris"

0307 49 33

______ Van de soort „Loligo pealei"

0307 49 35

— van de soort „Loligo patagonica"

0307 49 38

0307 49 51

andere

— — — — — van de soort „Ommastrephes sagittatus"

0307 49 59

andere

8

6

8

6

8

6

8

6

8

8

8

8

8

6

8

8

8

8

8

8

8

8

6

vrij

11

11

— — — andere :

0307 49 71

— — — — inktvissen ( Sepia officinalis , Rossia macrosoma , Sepiola spp.)

— — — — pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp .):
0307 49 91

_____ van het geslacht „Loligo" en van de soort „Ommastrephes
sagittatus"

0307 49 99

andere

— achtarmige inktvissen (Octopus spp.):
0307 51 00

— — levend , vers of gekoeld

0307 59

— — andere:

0307 59 10

— — — bevroren

0307 59 90

0307 60 00

andere

— eetbare slakken, andere dan zeeslakken
— andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van ongewervelde
waterdieren , andere dan schaaldieren , geschikt voor menselijke consump
tie:

0307 91 00

— — levend, vers of gekoeld

0307 99

— — andere:
— — — bevroren :

0307 99 11

— — — — van het geslacht „Illex"

8

8

0307 99 13

— — — — tapijtschelp en andere soorten van de familie „Veneridae"

8

8

0307 99 19

— — — — andere ongewervelde waterdieren

14

11

16

11

vrij

vrij

vrij

(»).

0307 99 90

andere

051 1

Produkten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen;
dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1 of 3 , niet geschikt voor
menselijke consumptie :

0511 91

— — produkten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere
ongewervelde waterdieren ; dode dieren van de soorten bedoeld bij
hoofdstuk 3 :

0511 91 10
0511 91 90
(') Zie bijlage .

— — — visafvallen
andere

1604

Nr. L 76 / 25
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Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit
kuit:

— vis , geheel of in stukken , doch niet fijngemaakt:
16041100

zalm

20

5,5

1604 12

- — haring:

1604 12 10

— — — filets , rauw, enkel omgeven door beslag of door paneermeel (gepa
neerd), ook indien in olie voorgebakken , bevroren

18

15

160412 90

— — — andere

23

20

1604 13

— — sardines, sardinella's en sprot:
— — — sardines:

1604 1311
1604 13 19

1604 13 90

1604 14

— — — — in olijfolie
andere

— — — andere

25

25

25

25

25

20

— — tonijn , boniet en bonito (Sarda spp.):
— — — tonijn en boniet:

1604 1411

— — — — in plantaardige olie

25

24

1604 14 19

— — — — andere

25

24

1604 14 90

— — — bonito (Sarda spp.)

25

25

1604 15

— — makreel :

25

25

— — — van de soorten „Scomber scombrus" en „Scomber japonicus":
1604 15 11

filets

1604 15 19

— — — — andere

25

25

1604 15 90

— — — van de soort „Scomber australasicus":

25

20

1604 16 00

- — ansjovis

25

—

1604 19

— — andere :

1604 19 10

— — — zalmvissen , andere dan zalm

20

7

1604 19 30

— — — vis van het geslacht „Euthynnus" andere dan boniet (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis)
— — — vis van de soort „Orcynopsis unicolor"

25
25

24
25

18

15

1604 19 50

— — — andere :

1604 19 91

— — — — filets, rauw, enkel omgeven door beslag of door paneermeel
( gepaneerd), ook indien in olie voorgebakken , bevroren
— — — — andere:

1604 19 92

_____ kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
25

20

1604 19 93

_____ koolvis (Pollachius virens)

25

20

1604.19 94
1604 19 95

— — — — — heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)
_____ Alaska koolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis,
pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius)

25

20

lus)

1604 19 98

andere

25

20

25

20

1604 20
1604 20 10

— andere bereidingen en conserven van vis :
— — van zalm

20

5,5

1604 20 30

— — van andere zalmvissen

20

7

25

—

1604 20 40

— — van ansjovis -

1604 20 50

— — van sardines, van bonito (Sarda spp .), van makreel van de soorten
„Scomber scombrus" en „Scomber japonicus" en van vis van de soort
25

25

1604 20 70

— — van tonijn , van boniet en van andere vis van het geslacht „Euthynnus"

25

24

1 604 20 90

— — van andere vissoorten

25

20

1604 30
1604 30 10
1604 30 90

— kaviaar en kaviaarsurrogaten:
— — kaviaar ( kuit van steur)
— — kaviaarsurrogaten

30
30

30
30

„Orcynopsis unicolor"
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1605

30 . 3 . 93

• Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere
ongewervelde waterdieren :

1605 10 00

- krab

20

16

1605 20 00

— garnaal

20

20

1605 30 00

— zeekreeft

20

20

1605 40 00

— andere schaaldieren

20

20

1605 90

— andere:

1605 90 10

— — weekdieren

20

20

1605 90 90

— — andere ongewervelde waterdieren

26

26

1 902

Deegwaren , ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden )
dan wel op andere wijze bereid , zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne,
gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid:

17

17

5

2

— deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid

1902 20

— gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid):

1902 20 10

— — bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis , schaal- of weekdieren of
andere ongewervelde waterdieren

2301

Meel, poeder en pellets van vlees, van slachtafvallen, van vis, van schaaldieren,
van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren , ongeschikt voor
menselijke consumptie; kanen:

2301 20 00

— meel, poeder en pellets , van vis, van schaaldieren , van weekdieren of van
andere ongewervelde waterdieren

