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

VERORDENING (EG) Nr. 1221/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 10 juni 2002
met betrekking tot niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

gaven en -inkomsten zoals vastgelegd in Verordening
(EG) nr. 1500/2000 van de Commissie van 10 juli 2000
tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de
Raad met betrekking tot de overheidsuitgaven
en -inkomsten (5).

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
(4)

Er is bij de stapsgewijze aanpak voorrang gegeven aan de
categorieën belastingen, werkelijke sociale premies en
sociale uitkeringen exclusief sociale overdrachten in
natura. Deze categorieën vormen betrouwbare indicatoren die de trend van de overheidsfinanciën aangeven
en nu reeds op tijd beschikbaar zijn (eerste stap).

(5)

Krachtens Verordening (EG) nr. 264/2000 van de
Commissie van 3 februari 2000 tot uitvoering van
Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad met betrekking tot kortetermijnstatistieken van de overheidsfinanciën (6) moeten vanaf juni 2000 kwartaalgegevens
over de eerste reeks categorieën worden ingediend.

(6)

Deze categorieën dienen in het kader van de stapsgewijze
aanpak met een nieuwe reeks te worden aangevuld,
zodat uiteindelijk een volledige lijst wordt verkregen met
categorieën die de overheidsuitgaven en -inkomsten
vormen.

(7)

De betrouwbaarheid van de kwartaalgegevens die in het
kader van deze verordening met het oog op de berekening van de jaarcijfers worden verstrekt, dient te worden
beoordeeld. Daarom moet vóór het eind van 2005 een
verslag over de kwaliteit van de kwartaalgegevens
worden opgesteld.

(8)

In de artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 2223/96
is bepaald onder welke voorwaarden de Commissie wijzigingen in methoden van het ESR 95 kan goedkeuren
teneinde de inhoud ervan te verduidelijken en te verbeteren. Door de samenstelling van niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid zullen er extra middelen
in de lidstaten nodig zijn. Daarom kan de Commissie de
indiening ervan niet in een door haar genomen besluit
regelen.

2

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank ( ),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25
juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en
regionale rekeningen in de Gemeenschap (ESR 95) (4) is
het referentiekader vastgelegd voor gemeenschappelijke
normen, definities, classificaties en registratieregels voor
de opstelling van de rekeningen van de lidstaten die voor
de statistische behoeften van de Gemeenschap worden
gebruikt, zodat de resultaten van de lidstaten onderling
vergelijkbaar zijn.
In het op 18 januari 1999 door de Raad Economie/
Financiën goedgekeurde verslag van het Monetair Comité
over de informatiebehoefte is benadrukt dat voor de
goede werking van de Economische en Monetaire Unie
en de interne markt een doeltreffend toezicht op en
coördinatie van het economisch beleid van het grootste
belang zijn, en dat dit een veelomvattend statistisch
informatiestelsel vereist dat de beleidmakers voorziet van
de nodige gegevens waarop zij hun besluiten kunnen
baseren. In dit verslag is er ook op gewezen dat er een
hoge prioriteit moet worden toegekend aan kortetermijnstatistieken van de overheidsfinanciën van de lidstaten,
en met name van die welke aan de Economische en
Monetaire Unie deelnemen, teneinde stapsgewijs vereenvoudigde niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid samen te stellen.
Het is zinvol om vereenvoudigde niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid te definiëren aan de hand
van de lijst van ESR 95-categorieën voor overheidsuit-

(1) PB C 154 E van 29.5.2001, blz. 300.
(2) PB C 131 van 3.5.2001, blz. 6.
(3) Advies van het Europees Parlement van 3 juli 2001 (PB C 65 E van
14.3.2002, blz. 33) en besluit van de Raad van 7 mei 2002.
(4) PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 359/2002 (PB L 58 van 28.2.2002, blz. 1).

(5) PB L 172 van 12.7.2000, blz. 3.
(6) PB L 29 van 4.2.2000, blz. 4.
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Het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad (1)
opgerichte Comité statistisch programma (CSP) en het bij
Besluit 91/115/EEG van de Raad (2) opgerichte Comité
voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek
(CMFB) zijn overeenkomstig artikel 3 van deze besluiten
geraadpleegd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel
Deze verordening heeft ten doel de inhoud van de niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid te definiëren, de lijst
van ESR 95-categorieën vast te stellen waarover de lidstaten
vanaf 30 juni 2002 gegevens moeten verstrekken, en de belangrijkste kenmerken van deze categorieën te specificeren.
Artikel 2
Inhoud van de niet-financiële kwartaalcijfers van de overheid
De inhoud van de niet-financiële kwartaalcijfers van de overheid
wordt in de bijlage gedefinieerd aan de hand van een lijst van
ESR 95-categorieën die de overheidsuitgaven en -inkomsten
vormen.
Artikel 3
Categorieën waarvoor kwartaalgegevens moeten worden
ingediend
1.
De lidstaten dienen bij de Commissie (Eurostat) kwartaalcijfers in voor de in de lijst van de bijlage opgenomen categorieën, met uitzondering van die categorieën waarvoor krachtens
Verordening (EG) nr. 264/2000 gegevens moeten worden ingediend.
2.
Er worden kwartaalgegevens over de volgende categorieën
(of groepen categorieën) voor overheidsuitgaven en -inkomsten
ingediend:
a) Aan de uitgavenzijde:
— Intermediair verbruik (P.2)
— Investeringen (bruto) + Saldo aan- en verkopen nietgeproduceerde niet-financiële activa (P.5 + K.2)
— Investeringen in vaste activa (bruto) (P.51)
— Beloning van werknemers (D.1)
— Niet-productgebonden belastingen op productie (D.29)
— Subsidies, betaald (D.3)
— Inkomen uit vermogen (D.4)
— Rente (D.41)
— Belastingen op inkomen, vermogen enz. (D.5)
— Sociale overdrachten in natura voor producten die door
marktproducenten aan de huishoudens worden geleverd
(D.6311 + D.63121 + D.63131)
— Overige inkomensoverdrachten (D.7)
— Correctie voor mutaties in voorzieningen pensioenverzekering (D.8)
(1) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
(2) PB L 59 van 6.3.1991, blz. 19. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Besluit
96/174/EG (PB L 51 van 1.3.1996, blz. 48).
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— Vermogensheffingen + Investeringsbijdragen + Overige
kapitaaloverdrachten, betaald (D.91 + D.92 + D.99).
b) Aan de inkomstenzijde:
— Marktoutput + Output voor eigen finaal gebruik + Betalingen voor overige niet-marktoutput (P.11 + P.12 +
P.131)
— Niet-productgebonden subsidies, ontvangen (D.39)
— Inkomen uit vermogen (D.4)
— Toegerekende sociale premies (D.612)
— Overige inkomensoverdrachten (D.7)
— Investeringsbijdragen + Overige kapitaaloverdrachten,
ontvangen (D.92 + D.99).
3. 3. De transacties D.41, D.7, D.92 en D.99 worden geconsolideerd binnen de overheidssector; de overige niet.
Artikel 4
Berekening van kwartaalgegevens: bronnen en methoden
1. Bij de berekening van de gegevens over het eerste kwartaal van 2001 en volgende worden de volgende regels in acht
genomen:
a) de kwartaalgegevens zijn zoveel mogelijk gebaseerd op
directe informatie die in basisbronnen beschikbaar is
teneinde de verschillen tussen de eerste schattingen en de
definitieve kwartaalcijfers zo klein mogelijk te houden;
b) de directe informatie wordt aangevuld met, zo nodig, correcties in verband met de dekking en met correcties in verband
met de gehanteerde begrippen, teneinde de kwartaalgegevens in overeenstemming te brengen met de begrippen uit
het ESR 95;
c) de kwartaalgegevens en de dienovereenkomstige jaargegevens zijn met elkaar in overeenstemming.
2. De kwartaalgegevens over het eerste kwartaal van 1999
tot en met het vierde kwartaal van 2000 worden samengesteld
met behulp van bronnen en methoden die de samenhang tussen
de kwartaalgegevens en de dienovereenkomstige jaargegevens
waarborgen.
Artikel 5
Tijdschema voor de indiening van de kwartaalgegevens
1. De in artikel 3 bedoelde kwartaalgegevens worden uiterlijk drie maanden na het eind van het kwartaal waarop ze
betrekking hebben, aan de Commissie (Eurostat) geleverd.
Tegelijkertijd worden eventuele herziene kwartaalgegevens voor
eerdere kwartalen ingediend.
2. De eerste kwartaalgegevens die worden ingediend, hebben
betrekking op het eerste kwartaal van 2002. De lidstaten dienen
deze gegevens uiterlijk op 30 juni 2002 in.
De Commissie kan echter maximaal een jaar respijt verlenen
voor de datum waarop voor de eerste keer kwartaalgegevens
over het eerste kwartaal van 2002 en volgende moeten worden
ingediend indien de nationale statistische stelsels ingrijpend
moeten worden gewijzigd.
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Artikel 6
Indiening van historische gegevens
1.
De lidstaten dienen voor de in artikel 3 genoemde categorieën bij de Commissie (Eurostat) historische kwartaalgegevens
in, te beginnen met het eerste kwartaal van 1999.
2.
Kwartaalgegevens over het eerste kwartaal van 1999 tot
en met het vierde kwartaal van 2001 worden uiterlijk op 30
juni 2002 bij de Commissie (Eurostat) ingediend.
De Commissie kan echter maximaal een jaar respijt verlenen
voor de datum waarop voor de eerste keer kwartaalgegevens
over het eerste kwartaal van 1999 en volgende moeten worden
ingediend indien de nationale statistische stelsels ingrijpend
moeten worden gewijzigd.
Artikel 7
Uitvoering van de verordening
1.
De lidstaten geven de Commissie (Eurostat) een beschrijving van de bronnen en methoden die voor de berekening van
de in artikel 3 genoemde kwartaalgegevens zijn gebruikt
(initiële beschrijving) en tegelijkertijd dienen zij volgens het tijdschema van artikel 5, lid 2, voor de eerste keer kwartaalgegevens in.
2.
Zij zenden de Commissie (Eurostat) in geval van herziening van de initiële beschrijving van de voor de berekening van
de kwartaalgegevens gebruikte bronnen en methoden bij indiening van de herziene gegevens ook de gewijzigde beschrijving
toe.
3.
De Commissie (Eurostat) brengt het CSP en het CMFB op
de hoogte van de door de lidstaten gebruikte bronnen en
methoden.
Artikel 8

L 179/3

de Commissie (Eurostat) het Europees Parlement en de Raad
uiterlijk 31 december 2005 een verslag toe waarin de betrouwbaarheid van de door de lidstaten geleverde kwartaalgegevens
wordt beoordeeld.
Artikel 9
Overgangsbepalingen
1. Lid 2 is van toepassing op de lidstaten die in de overgangsperiode, gegeven in lid 4, geen kwartaalgegevens kunnen
indienen over het eerste kwartaal van 2001 en volgende op
basis van de in artikel 4, lid 1, gespecificeerde bronnen en
methoden en volgens het tijdschema van artikel 5, lid 1.
2. De in lid 1 bedoelde lidstaten dienen bij de Commissie
(Eurostat) „zo goed mogelijke kwartaalschattingen” in (d.w.z.
schattingen waarin alle nieuwe informatie is verwerkt die
beschikbaar is gekomen tijdens de aanpassing van het stelsel
van niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid) volgens
het tijdschema van artikel 5, lid 1.
Zij geven tegelijkertijd aan welke stappen nog nodig zijn om te
kunnen voldoen aan de vereisten van artikel 4, lid 1, inzake de
bronnen en methoden.
3. Tijdens de in lid 4 bedoelde overgangsperiode zal de
Commissie (Eurostat) nagaan welke vooruitgang de lidstaten
hebben geboekt teneinde aan alle vereisten van artikel 4, lid 1,
te voldoen.
4. De overgangsperiode gaat in op de in artikel 5, lid 2,
genoemde datum waarop voor de eerste keer gegevens moeten
zijn ingediend en loopt tot uiterlijk 31 maart 2005.
Artikel 10
Inwerkingtreding

Verslag
Op basis van de gegevens die zijn ingediend voor de in artikel
3 genoemde categorieën en na raadpleging van het CSP zendt

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

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 10 juni 2002.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

J. PIQUÉ I CAMPS
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BĲLAGE
INHOUD VAN DE NIET–FINANCIËLE KWARTAALREKENINGEN VAN DE OVERHEID

De niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid worden gedefinieerd aan de hand van de lĳst van overheidsuitgaven
en -inkomsten die is opgenomen in Verordening (EG) nr. 1500/2000.
De overheidsuitgaven omvatten de ESR 95-categorieën die zĳn opgenomen aan de zĳde van de bestedingen of van de
mutaties in activa of van de mutaties in passiva van de rekeningenreeks voor de overheid, met uitzondering van D.3, die
aan de zĳde van de middelen van de overheidsrekeningen is opgenomen.
De overheidsinkomsten omvatten de ESR 95-categorieën die zĳn opgenomen aan de zĳde van de middelen of van de
mutaties in passiva van de reeks van niet-financiële rekeningen voor de overheid, met uitzondering van D.39, die aan de
zĳde van de bestedingen van de rekeningen voor de overheid is opgenomen.
Het verschil tussen de overheidsinkomsten en de overheidsuitgaven, zoals hierboven gedefinieerd, is per definitie gelĳk aan
het vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (–) van de overheidssector.
De transacties D.41, D.7, D.92 en D.99 worden geconsolideerd binnen de overheidssector; de overige niet.
De onderstaande tabel bevat de ESR 95-categorieën die de overheidsuitgaven en -inkomsten vormen. De gegevens van de
cursief weergegeven categorieën worden in het kader van Verordening (EG) nr. 264/2000 al ingediend.
ESR 95-codes

Overheidsuitgaven

P.2

Intermediair verbruik

P.5 + K.2

Investeringen (bruto) + Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde nietfinanciële activa

P.51

Investeringen in vaste activa (bruto)

D.1

Beloning van werknemers

D.29

Niet-productgebonden belastingen op productie

D.3

Subsidies, betaald

D.4

Inkomen uit vermogen

D.41

Rente

D.5

Belastingen op inkomen, vermogen enz.

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sociale uitkeringen (exclusief sociale overdrachten in natura) + Sociale overdrachten
in natura, voor producten die door marktproducenten aan de huishoudens
worden geleverd

D.7

Overige inkomensoverdrachten

D.8

Correctie voor mutaties in voorzieningen pensioenverzekering

D.9

Kapitaaloverdrachten, betaald
ESR 95-codes

Overheidsuitgaven

P.11 + P.12 + P.131

Marktoutput + Output voor eigen finaal gebruik + Betalingen voor overige
niet-marktoutput

D.2

Belastingen op productie en invoer

D.39

Niet-productgebonden subsidies

D.4

Inkomen uit vermogen

D.5

Belastingen op inkomen, vermogen enz.

D.61

Sociale premies

D.611

Werkelĳke sociale premies

D.612

Toegerekende sociale premies

D.7

Overige inkomensoverdrachten
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ESR 95-codes

Overheidsuitgaven

D.9 (1)

Kapitaaloverdrachten, ontvangen

D.91

Vermogensheffingen

B.8g

Besparingen (bruto)

B.9

Vorderingenoverschot c.q. -tekort

(1) Correcties voor belastingen en sociale premies die wel zĳn vastgesteld, maar nooit zĳn geïnd, worden, als ze onder D.9 worden
geregistreerd, als negatief inkomen beschouwd.
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VERORDENING (EG) Nr. 1222/2002 VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 2002
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1498/98 (2), en met name op artikel 4, lid
1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand
waarvan de Commissie voor de producten en de periodes
die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de
forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven
in de tabel in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 juli 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 198 van 15.7.1998, blz. 4.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 8 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de
bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

052
999
052
999
052
999
388
524
528
804
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
388
512
528
800
804
999
052
064
999
052
060
061
068
400
616
999

38,7
38,7
83,4
83,4
68,1
68,1
51,2
77,1
59,4
121,8
77,4
89,4
106,4
75,2
83,7
87,4
72,9
69,5
91,2
102,3
86,4
94,3
79,4
72,9
92,6
109,7
89,8
188,0
153,4
170,7
354,8
140,2
247,0
140,2
246,1
275,4
233,9

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1223/2002 VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 2002
tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

die niet in overeenstemming is met de bepalingen van
onderhavige verordening, door de rechthebbende, gedurende drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van
de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het
communautair douanewetboek (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Europees
Parlement en de Raad (4).

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23
juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 969/2002 van de Commissie (2),
en met name op artikel 9,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de
gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen te
worden vastgesteld voor de indeling van de in bijlage bij
de onderhavige verordening opgenomen goederen.
Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene
regels voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van
toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of
gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de
gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld voor de
toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader
van het goederenverkeer.

(3)

Met toepassing van genoemde algemene regels, dienen
de in kolom 1 van de tabel omschreven goederen die
zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening te
worden ingedeeld onder de daarmee corresponderende
GN-codes die zijn vermeld in kolom 2, op grond van de
motiveringen die zijn opgenomen in kolom 3.

(4)

Het is wenselijk dat een beroep kan worden gedaan op
een door de douaneautoriteiten van de lidstaten
verstrekte bindende tariefinlichting betreffende de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur

(5)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De goederen omschreven in kolom 1 van de in de bijlage opgenomen tabel worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de corresponderende GN-codes vermeld in kolom
2 van voornoemde tabel.
Artikel 2
Op de door de douaneautoriteiten van de lidstaten verstrekte
bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met de
bepalingen van onderhavige verordening, kan gedurende drie
maanden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6,
van Verordening (EEG) nr. 2913/92, een beroep worden
gedaan.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 juli 2002.
Voor de Commissie
Frederik BOLKESTEIN

Lid van de Commissie

(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
(2) PB L 149 van 7.6.2002, blz. 20.

(3) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.
(4) PB L 311 van 12.12.2000, blz. 17.
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BĲLAGE
Omschrĳving

GN-code

Motivering

(1)

(2)

(3)

Delen van kippen, zonder been, bevroren, inwendig en homogeen gezouten in alle delen van het vlees. De delen hebben een
zoutgehalte van 1,2 tot 1,9 gewichtspercenten.
De delen zĳn tot in de kern bevroren en moeten bĳ een
temperatuur van – 18 ºC of lager worden bewaard om een
houdbaarheid van ten minste één jaar te verzekeren.

0207 14 10

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en
6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en
de tekst van de GN-codes 0207, 0207 14 en 0207 14 10
Het handelt om delen van kippen die voor een langdurige
conservering zĳn bevroren. Het wezenlĳke karakter van de
delen als bevroren vlees als bedoeld bĳ post 0207 is door het
toevoegen van zout niet gewĳzigd.
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VERORDENING (EG) Nr. 1224/2002 VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 2002
tot eerste wijziging van Verordening (EG) nr. 310/2002 van de Raad betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 60 en 301,
Gelet op Verordening (EG) nr. 310/2002 van de Raad van 18
februari 2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen
tegen Zimbabwe (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij artikel 8 van Verordening (EG) nr. 310/2002 wordt
de Commissie gemachtigd bijlage III te wijzigen op basis
van de door de lidstaten verstrekte informatie.

(2)

De regering van Oostenrijk, de regering van België en de
regering van het Verenigd Koninkrijk hebben de
Commissie op de hoogte gesteld van wijzigingen met
betrekking tot de lijst van bevoegde autoriteiten in
bijlage III. Bijlage III dient derhalve dienovereenkomstig
te worden gewijzigd,

BELGIË

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 206 58 11
Fax (32-2) 230 83 22

Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 233 81 11
Fax (32-2) 233 75 18

VERENIGD KONINKRIJK

HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage III van Verordening (EG) nr. 310/2002 wordt als volgt
gewijzigd:
De bevoegde autoriteit van Oostenrijk, de bevoegde autoriteit
van België en de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk dienen als volgt te worden vermeld:
„OOSTENRIJK

Österreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres
Bundeskriminalamt
Josef-Holaubek-Platz 1
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 313 45-0
Fax (43-1) 313 45-852 90
(1) PB L 50 van 21.2.2002, blz. 4.

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09

Gibraltar

Financial Services Commission
PO Box 940
Suite 943
Europort
Gibraltar
Tel. (350) 402 83
Fax (350) 402 82”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 juli 2002.
Voor de Commissie
Christopher PATTEN

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1225/2002 VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 2002
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2540/2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr.
1148/2001 ten aanzien van normcontroles in het invoerstadium in de sector verse groenten en
fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

heeft de Commissie ook de controles in drie nieuwe
derde landen erkend. Een aantal andere verzoeken van
derde landen is echter nog steeds in onderzoek en zal
niet vóór de tweede helft van 2002 tot erkenning
kunnen leiden. Daarom is het wenselijk de geldigheidsduur van de bij Verordening (EG) nr. 2540/2001 vastgestelde bepalingen met zes maanden te verlengen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 545/2002 (2), en met name op artikel
10,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In Verordening (EG) nr. 2540/2001 van de Commissie (3)
is bepaald dat de werkingssfeer van de maatregelen als
bedoeld in artikel 6, lid 4, van Verordening (EG) nr.
1148/2001 van de Commissie van 12 juni 2001 betreffende de handelsnormcontroles voor verse groenten en
fruit (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2379/2001 (5), tijdelijk wordt verruimd tot alle partijen
waarvoor het risico dat niet aan de normen is voldaan
gering wordt geacht, ongeacht het gewicht van die
partijen.
Toen Verordening (EG) nr. 2540/2001 werd vastgesteld,
had de Commissie voor slechts één derde land de
controles in het uitvoerstadium overeenkomstig artikel 7
van Verordening (EG) nr. 1148/2001 erkend. Sindsdien

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2540/2001 wordt de
datum „30 juni 2002” vervangen door „31 december 2002”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 juli 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.
PB L 84 van 28.3.2002, blz. 1.
PB L 341 van 22.12.2001, blz. 79.
PB L 156 van 13.6.2001, blz. 9.
PB L 321 van 6.12.2001, blz. 15.
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VERORDENING (EG) Nr. 1226/2002 VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 2002
tot wijziging van bijlage B bij Richtlijn 64/432/EEG van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

In januari 2002 heeft de Europese Dienst voor de Kwaliteit van Geneesmiddelen (EDQM) de vierde editie 2002
gepubliceerd van de Europese Farmacopee, waarin onder
andere de monografieën 0535 en 0536 inzake „Tuberculin Purified Protein Derivative, Avian and Bovine”
(aviaire en boviene PPD-tuberculinen) zijn opgenomen.

(5)

Bijlage B bij Richtlijn 64/432/EEG moet bijgevolg
worden gewijzigd teneinde testprocedures voor gebruik
in het kader van de bewaking en de handel in de
Gemeenschap vast te stellen die rekening houden met
het advies van het Wetenschappelijk Veterinair Comité.

(6)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964
inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 535/2002 van de
Commissie (2), en met name op artikel 16, lid 1, tweede alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Op 11 oktober 1999 heeft het Wetenschappelijk Comité
voor de gezondheid en het welzijn van dieren een
verslag (3) goedgekeurd inzake de wijziging van de technische bijlagen bij Richtlijn 64/432/EEG in verband met
de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen op
het gebied van tuberculose, brucellose en enzoötische
boviene leukose.
Overeenkomstig bovengenoemd verslag moeten diagnostische tests op tuberculose worden uitgevoerd volgens
het „Manual of Standards for Diagnostic Tests and
Vaccines” (Handboek inzake normen voor diagnostische
tests en vaccins), derde editie 1996, van het Internationaal Bureau voor Besmettelijke Veeziekten (OIE).
In augustus 2001 heeft het OIE de vierde editie 2000
van dat handboek gepubliceerd, waarin onder andere
enkele wijzigingen zijn opgenomen in de beschrijving
van de tests op tuberculose.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage B bij Richtlijn 64/432/EEG wordt vervangen door de
bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 juli 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

(1) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64.
(2) PB L 80 van 23.3.2002, blz. 22.
(3) SANCO/B3/R10/1999.
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BĲLAGE
„BĲLAGE B
TUBERCULOSE

1.

IDENTIFICATIE VAN HET AGENS
De aanwezigheid van Mycobacterium bovis (M. bovis), het agens van boviene tuberculose, bĳ zieke en
gestorven dieren kan worden aangetoond door onderzoek van gekleurde uitstrĳkjes of door toepassing van
immunoperoxidasetechnieken en bevestigd door het kweken van het organisme op een primair isolatiemedium.
Pathologisch materiaal voor de bevestiging van M. bovis moet worden genomen van abnormale lymfeklieren
en van parenchymateuze organen zoals de longen, de lever, de milt, enz. Wanneer het dier geen pathologische
laesies vertoont, moeten van de retrofaryngeale, de bronchiale, de mediastinale, de supramammaire, de
mandibulaire en enkele mesenteriale lymfeklieren en van de levermonsters worden genomen voor onderzoek
en voor kweekdoeleinden.
Om de isolaten te identificeren worden gewoonlĳk de eigenschappen bepaald die relevant zĳn uit een oogpunt
van kweek en van biochemie. Het M. tuberculosis complex kan ook worden opgespoord met behulp van de
„polymerase chain reaction” (PCR). Voor de differentiatie tussen M. bovis en andere delen van het M.
tuberculosis complex zouden technieken op basis van DNA-analyse sneller kunnen blĳken dan biochemische
methoden. Aan de hand van de genetische „fingerprinting” kunnen de verschillende stammen van M. bovis van
elkaar worden onderscheiden en kunnen de patronen met betrekking tot herkomst, overdracht en verspreiding
van M. bovis worden beschreven.
De gebruikte technieken en kweekbodems, de standaardisatie daarvan en de interpretatie van de resultaten
moeten in overeenstemming zĳn met de desbetreffende voorschriften van het „Manual of Standards for
Diagnostic Tests and Vaccines” (Handboek inzake normen voor diagnostische tests en vaccins) van het OIE,
vierde editie 2000, hoofdstuk 2.3.3 (boviene tuberculose).

2.

DE TUBERCULINETEST
De officiële tuberculinaties moeten worden verricht volgens de in punt 2.2 beschreven procedures met
PPD-tuberculinen die voldoen aan de in punt 2.1 vastgestelde normen.

2.1.

Normen voor aviaire en boviene tuberculinen

2.1.1.

Definitie
Boviene of aviaire PPD-tuberculine is een preparaat dat is verkregen van verhitte groei- en lysisproducten van
Mycobacterium bovis of Mycobacterium avium (naar gelang van het geval), aan de hand waarvan vertraagde
hypersensitiviteit kan worden aangetoond bĳ een dier dat is gesensibiliseerd voor micro-organismen van
dezelfde soort.

2.1.2.

Productie
Tuberculine wordt verkregen uit de in water oplosbare fracties, die zĳn bereid door cultures van M. bovis of M.
avium (naar gelang van het geval), gekweekt in een vloeibaar synthetisch medium, te verhitten in vrĳ
uitstromende stoom en vervolgens te filtreren. De werkzame fractie van het filtraat, dat hoofdzakelĳk bestaat
uit eiwitten, wordt geïsoleerd door precipitatie, gewassen en opnieuw opgelost. Een antibacterieel bewaarmiddel
dat geen vals positieve reactie veroorzaakt, bĳvoorbeeld fenol, mag worden toegevoegd. Het steriele eindpreparaat, dat vrĳ is van mycobacteriën, wordt aseptisch verdeeld over steriele glazen recipiënten waarmee niet kan
worden geknoeid; die recipiënten worden gesloten om verontreiniging te voorkomen. Het preparaat mag
worden gevriesdroogd.

2.1.3.

Identificatie van het product
Naar behoren gesensibiliseerde albinocavia's, elk met een gewicht van ten minste 250 g, worden intradermaal
op verschillende plaatsen geïnjecteerd met tuberculine in verschillende vooraf bepaalde doses. Na 24 tot 28 uur
ontstaan oedemateuze reactiezwellingen met erytheem en met of zonder necrose op de plaats van injectie.
Omvang en ernst van de reactie verschillen naar gelang van de dosis. Niet-gesensibiliseerde cavia's reageren niet
op soortgelĳke injecties.

2.1.4.

Tests

2.1.4.1.

pH: De pH bedraagt 6,5 tot 7,5.
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2.1.4.2.

Fenol: Indien het te onderzoeken preparaat fenol bevat, mag de concentratie daarvan niet meer bedragen dan
5 g/l.

2.1.4.3.

Sensibiliseringsvermogen: Gebruik een groep van drie cavia's die niet zĳn behandeld met enig materiaal dat de
test kan beïnvloeden. Injecteer elke cavia driemaal, met een tussenpoos van vĳf dagen, intradermaal met een
dosis van het te onderzoeken preparaat die overeenkomt met 500 IE in 0,1 ml. Injecteer de betrokken dieren,
alsmede een controlegroep van drie cavia's uit dezelfde troep, die van tevoren niet zĳn getuberculineerd,
intradermaal met dezelfde dosis (500 IE) 15 tot 21 dagen na de derde injectie. 24 tot 28 uur na de laatste
injecties zĳn de reacties in de twee groepen niet wezenlĳk verschillend.

2.1.4.4.

Toxiciteit: Gebruik twee cavia's, elk met een gewicht van ten minste 250 g, die niet zĳn behandeld met enig
materiaal dat de test kan beïnvloeden. Injecteer elke cavia subcutaan met 0,5 ml van het te onderzoeken
preparaat. Observeer de dieren gedurende zeven dagen. Tĳdens deze observatieperiode worden geen abnormale
effecten geconstateerd.

2.1.4.5.

Steriliteit: De test op de steriliteit moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen in de monografie
inzake vaccins voor diergeneeskundig gebruik, vierde editie 2002, van de Europese Farmacopee.

2.1.5.

Werkzaamheid
De werkzaamheid van boviene en aviaire PPD-tuberculinen wordt bepaald door de reacties die bĳ gesensibiliseerde cavia's worden opgewekt door intradermale injectie van een serie verdunningen van het te onderzoeken
preparaat, te vergelĳken met die welke worden opgewekt door bekende concentraties van een referentiepreparaat van (boviene of aviaire, naar gelang van het geval) PPD-tuberculine, dat is gecalibreerd in internationale
eenheden.
Om de werkzaamheid te testen moeten ten minste negen albinocavia's, elk met een gewicht van 400 tot
600 g, worden gesensibiliseerd door 0,0001 mg vochtige massa van levend M. bovis van stam AN5,
gesuspendeeerd in 0,5 ml van een 9 g/l oplossing natriumchloride R wanneer het gaat om boviene tuberculine, of een geschikte dosis geïnactiveerd of levend M. avium wanneer het gaat om aviaire tuberculine, diep
intramusculair te injecteren. Ten minste vier weken na de sensibilisatie van de cavia's wordt op de beide flanken
van de dieren voldoende haar weggeschoren om aan elke kant ten hoogste vier injecties te geven. Bereid
verdunningen van het te onderzoeken preparaat en van het referentiepreparaat met een isotone PBS (pH
6,5-7,5) die 0,005 g/l polysorbaat 80 R bevat. Gebruik ten minste drie doses van het referentiepreparaat en ten
minste drie doses van het te onderzoeken preparaat. Kies de doses zo dat de opgewekte laesies een diameter
hebben van ten minste 8 en ten hoogste 25 mm. Verdeel de verdunningen willekeuring over de injectieplaatsen in de vorm van een Latĳns vierkant. Injecteer elke dosis intradermaal in een constant volume van 0,1
of 0,2 ml. Meet de diameter van de laesies na 24 tot 28 uur en bereken het resultaat van de test volgens de
gebruikelĳke statistische methoden, ervan uitgaande dat de laesies recht evenredig zĳn aan het logaritme van de
concentratie van de tuberculines.
De test is slechts geldig indien de 95 %-betrouwbaarheidsgrenzen (P = 0,95) ten minste 50 % en ten hoogste
200 % bedragen van de geraamde werkzaamheid. De geraamde werkzaamheid bedraagt ten minste 66 % en ten
hoogste 150 % van de opgegeven werkzaamheid voor boviene tuberculine. De geraamde werkzaamheid
bedraagt ten minste 75 % en ten hoogste 133 % van de opgegeven werkzaamheid voor aviaire tuberculine. De
opgegeven werkzaamheid bedraagt ten minste 20 000 IE/ml voor zowel boviene als aviaire tuberculine.

2.1.6.

Opslag
Opslaan bĳ 5 ± 3 °C, afgeschermd van het licht.

2.1.7.

Etikettering
Op het etiket worden vermeld:
— de werkzaamheid in internationale eenheden (IE) per milliliter;
— de naam en de hoeveelheid van elke toegevoegde stof;
— voor gevriesdroogde preparaten:
— de naam en het volume van de toe te voegen reconstitutievloeistof;
— dat het product direct na reconstitutie moet worden gebruikt.

2.2.

Testprocedures

2.2.1.

Als officiële intradermale tuberculinetest worden erkend:
— de enkelvoudige intradermale test: bĳ deze test volstaat één enkele injectie met boviene tuberculine;
— de intradermale vergelĳkende test: bĳ deze test moeten gelĳktĳdig één injectie met aviaire tuberculine en
één injectie met boviene tuberculine worden toegediend.
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2.2.2.

De geïnjecteerde dosis tuberculine mag niet lager zĳn dan:
— 2 000 IE boviene tuberculine;
— 2 000 IE aviaire tuberculine.

2.2.3.

Het volume van een injectiedosis mag niet meer bedragen dan 0,2 ml.

2.2.4.

Bĳ de tuberculinetests wordt de tuberculine geïnjecteerd in de nekhuid. De injectieplaatsen liggen op de grens
tussen het voorste en het middelste derde van de nek. Wanneer bĳ hetzelfde dier zowel aviaire als boviene
tuberculine wordt geïnjecteerd, ligt de injectieplaats voor de aviaire tuberculine ongeveer 10 cm van de kruin
van de nek en die voor de boviene tuberculine ongeveer 12,5 cm lager op een lĳn die ongeveer evenwĳdig
loopt met de schouderlĳn; er mag ook geïnjecteerd worden aan weerszĳden van de nek; bĳ jonge dieren,
waarbĳ geen plaats is om de injectiepunten op één zĳde van de nek voldoende van elkaar te scheiden, wordt
één injectie gegeven aan elke zĳde van de nek op dezelfde plaats, namelĳk in het midden van het middelste
derde van de nek.

2.2.5.

Bĳ het uitvoeren van de tuberculinaties en het interpreteren van de reacties wordt als volgt te werk gegaan.

2.2.5.1.

Werkwĳze
De injectieplaatsen worden geschoren en gereinigd. Binnen elke geschoren zone wordt tussen duim en
wĳsvinger een huidplooi genomen, waarvan de dikte wordt gemeten met een krompasser; het resultaat wordt
genoteerd. De injectiemethode moet garanderen dat de tuberculine intradermaal vrĳkomt. Een korte steriele
naald met een gegradueerde, met tuberculine gevulde spuit wordt, met de schuine kant naar buiten, schuin in
de diepste huidlagen ingebracht. Bĳ een correcte injectie kan aan elke kant van de injectieplaats een kleine
zwelling ter grootte van een erwt worden gepalpeerd. De dikte van de huidplooi op elke injectieplaats wordt na
72 uur (± vier uur) opnieuw gemeten en genoteerd.

2.2.5.2.

Interpretatie van de reacties
De interpretatie van de reacties dient te steunen op klinische observaties en op de genoteerde verdikkingen van
de huidplooi op de injectieplaatsen, 72 uur na injectie van de tuberculine.
a) Negatieve reactie: wanneer slechts een beperkte zwelling wordt geconstateerd, met een toename van de dikte
van de huidplooi met maximaal 2 mm, zonder klinische symptomen, zoals diffuus of extensief oedeem,
exudatie, necrose, pĳn of ontsteking van de lymfevaten in die omgeving of van de lymfeknopen.
b) Twĳfelachtige reactie: wanneer geen klinische symptomen zoals genoemd onder a) worden geconstateerd en
de verdikking van de huidplooi meer dan 2 doch minder dan 4 mm bedraagt.
c) Positieve reactie: wanneer klinische symptomen zoals genoemd onder a) worden geconstateerd of als de
verdikking van de huidplooi op de injectieplaats 4 mm of meer bedraagt.

2.2.5.3.

De officiële intradermale tuberculinaties worden als volgt geïnterpreteerd.

2.2.5.3.1. De enkelvoudige intradermale test:
a) positief: een positieve boviene reactie zoals omschreven in punt 2.2.5.2, onder c);
b) twĳfelachtig: een twĳfelachtige reactie zoals omschreven in punt 2.2.5.2, onder b);
c) negatief: een negatieve boviene reactie zoals omschreven in punt 2.2.5.2, onder a).
Bĳ dieren waarbĳ de reactie op de enkelvoudige intradermale test twĳfelachtig is, wordt ten minste 42 dagen
later opnieuw een tuberculinatie uitgevoerd.
Van dieren die niet negatief reageren op deze tweede test, wordt aangenomen dat zĳ positief hebben gereageerd
op de test.
Bĳ dieren die positief reageren op de enkelvoudige intradermale test, kan een intradermale vergelĳkende test
worden uitgevoerd wanneer wordt vermoed dat het om een vals positieve reactie gaat of dat de reactie is toe te
schrĳven aan interferentie.
2.2.5.3.2. De intradermale vergelĳkende test om te bepalen of een beslag officieel tuberculosevrĳ is en blĳft:
a) positief: een positieve boviene reactie die meer dan 4 mm groter is dan de aviaire reactie, of klinische
symptomen;
b) twĳfelachtig: een positieve of twĳfelachtige boviene reactie die 1 tot 4 mm groter is dan de aviaire reactie,
zonder klinische symptomen;
c) negatief: een negatieve boviene reactie, dan wel een positieve of twĳfelachtige boviene reactie die evenwel
gelĳk is aan of kleiner is dan een positieve of twĳfelachtige aviaire reactie, in beide gevallen zonder klinische
symptomen.
Bĳ dieren die twĳfelachtig reageren op de intradermale vergelĳkende test, wordt ten minste 42 dagen later een
nieuwe test uitgevoerd. Van dieren die niet negatief reageren op deze tweede test, wordt aangenomen dat zĳ
positief hebben gereageerd op de test.
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2.2.5.3.3. De officieel tuberculosevrĳe status van een beslag kan worden opgeschort en dieren van dat beslag mogen niet
in het intracommunautaire handelsverkeer worden gebracht, totdat uitsluitsel is verkregen over de status van de
volgende dieren:
a) dieren die geacht worden twĳfelachtig te hebben gereageerd op de enkelvoudige intradermale tuberculinetest;
b) dieren die geacht worden positief te hebben gereageerd op de enkelvoudige intradermale tuberculinetest,
maar die wachten op een nieuwe, intradermale vergelĳkende test;
c) dieren die geacht worden twĳfelachtig te hebben gereageerd op de intradermale vergelĳkende test.
2.2.5.3.4. Wanneer dieren krachtens de communautaire wetgeving een intradermale test moeten ondergaan voordat ze
mogen worden verplaatst, mogen dieren waarbĳ een verdikking van de huidplooi van meer dan 2 mm of
klinische symptomen worden geconstateerd, niet in het intracommunautaire handelsverkeer worden gebracht.
2.2.5.3.5. Teneinde zo veel mogelĳk besmette en zieke dieren in een beslag of een gebied op te sporen, mogen de
lidstaten de criteria voor het interpreteren van de test zo wĳzigen dat de gevoeligheid van de test groter wordt,
in die zin dat de in de punten 2.2.5.3.1, onder b), en 2.2.5.3.2, onder b), bedoelde twĳfelachtige resultaten als
positief worden aangemerkt.
3.

AANVULLENDE TESTS
Teneinde zo veel mogelĳk besmette en zieke dieren in een beslag of een gebied op te sporen, mogen de
lidstaten toestaan dat, naast de tuberculinetest, gebruik wordt gemaakt van de gamma-interferontest zoals
bedoeld in het „Handboek inzake normen voor diagnostische tests en vaccins” van het OIE, vierde editie, 2000,
hoofdstuk 2.3.3. (boviene tuberculose).

4.

RIJKSINSTITUTEN EN NATIONALE REFERENTIELABORATORIA

4.1.

Taken en bevoegdheden
De in punt 4.2 genoemde rĳksinstituten en referentielaboratoria zĳn verantwoordelĳk voor de officiële toetsing
in hun lidstaat van de in de punten 2 en 3 opgenomen tuberculinen en reagentia, teneinde te garanderen dat de
betrokken tuberculinen en reagentia aan de hierboven bedoelde normen voldoen.

4.2.

Lĳst van rĳksinstituten en nationale referentielaboratoria
1.

Duitsland:
Paul-Ehrlich Institut (PEI), Bundesamt für Sera und Impfstoffe, D-23207 Langen; Bundesinstitut für
gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, Bereich Jena, D-07743 Jena

2.

België:
Institut Scientifique de la Santé Publique — Louis Pasteur, 14, rue Juliette Wytsman, B-1050 Brussel

3.

Frankrĳk:
Laboratoire national des médicaments vétérinaires, Fougères

4.

Groothertogdom Luxemburg:
Instelling van het land van herkomst

5.

Italië:
Istituto superiore di sanità, Rome

6.

Nederland:
Centraal Instituut voor Dierziektecontrole Lelystad (CIDC-Lelystad), Lelystad

7.

Denemarken:
Danmarks Veterinærinstitut, Bülowsvej 27, DK-1790 København

8.

Ierland:
Instelling van het land van herkomst

9.

Verenigd Koninkrĳk:
Veterinary Laboratory Agency, Addlestone, Weybridge, England

10. Griekenland:
Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων Αθηνών, Νεαπόλεως 25, 153 10 Αθήνα

L 179/17

L 179/18

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL
11. Spanje:

Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Granada
12. Portugal:
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, Lissabon
13. Oostenrĳk:
Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen, Mödling
14. Finland:
Eläinlääkintä - ja elintarviketutkimus laitos/Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel,
Helsinki
15. Zweden:
Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala.”
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VERORDENING (EG) Nr. 1227/2002 VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 2002
tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met
het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van 21
december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toepassing van preferentiële douanerechten bij invoer van
bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit
Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke
Jordaanoever en de Gazastrook (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1300/97 (2), en met name op artikel 5, lid
2, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
De communautaire invoer- en producentenprijzen voor
eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros),
grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen worden krachtens
artikel 2, lid 2, en artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4088/87
om de twee weken vastgesteld en gelden telkens voor twee
weken. Deze prijzen worden, overeenkomstig artikel 1 ter van
Verordening (EEG) nr. 700/88 van de Commissie van 17 maart
1988 houdende een aantal uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van bepaalde
producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus,

Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever
en de Gazastrook (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2062/97 (4), voor een periode van twee weken vastgesteld
op basis van de gewogen gegevens die de lidstaten meedelen.
Deze prijzen moeten onverwijld worden vastgesteld, om te
kunnen bepalen welke douanerechten moeten worden toegepast. Het is bijgevolg wenselijk te bepalen dat de onderhavige
verordening onmiddellijk in werking treedt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 1 ter van Verordening (EEG) nr. 700/88 bedoelde
communautaire producenten- en invoerprijzen voor
eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros),
grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen, voor een periode
van twee weken, zijn vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 juli 2002.
Zij is van toepassing van 10 tot en met 23 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 juli 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 382 van 31.12.1987, blz. 22.
(2) PB L 177 van 5.7.1997, blz. 1.

(3) PB L 72 van 18.3.1988, blz. 16.
(4) PB L 289 van 22.10.1997, blz. 1.

L 179/20

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

9.7.2002

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 8 juli 2002 tot vaststelling van de communautaire producenten- en
invoerprĳzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde
producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelĳke
Jordaanoever en de Gazastrook
(in EUR per 100 stuks)
Periode: 10 tot en met 23 juli 2002
Communautaire
producentenprĳzen

Communautaire
invoerprĳzen

Israël
Marokko

Eenbloemige
anjers
(standaard)

Veelbloemige
anjers
(tros)

Grootbloemige
rozen

Kleinbloemige
rozen

17,15

15,12

25,09

13,80

Eenbloemige
anjers
(standaard)

Veelbloemige
anjers
(tros)

Grootbloemige
rozen

Kleinbloemige
rozen

—

—

6,84

9,93

15,59

15,97

—

14,58

Cyprus

—

—

—

—

Jordanië

—

—

—

—

Westelĳke Jordaanoever
en Gazastrook

—

—

—

—
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VERORDENING (EG) Nr. 1228/2002 VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 2002
inzake de afgifte van invoercertificaten voor bepaalde conserven van paddestoelen en houdende
intrekking van Verordening (EG) nr. 1218/2002
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2125/95 van de Commissie van
6 september 1995 betreffende de opening en de wijze van
beheer van tariefcontingenten voor conserven van paddestoelen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 453/
2002 (2), en met name op artikel 6, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In artikel 6, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2125/95 is
bepaald dat, als de hoeveelheden waarvoor certificaten
zijn aangevraagd de beschikbare hoeveelheden overtreffen, de Commissie een uniform verminderingspercentage vaststelt en de afgifte van certificaten voor verdere
aanvragen schorst.
De hoeveelheden waarvoor op 1 en 2 juli 2002 overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EG)
nr. 2125/95 voor producten van oorsprong uit China
certificaten zijn aangevraagd, overtreffen de beschikbare
hoeveelheden. Derhalve dient te worden bepaald in
hoeverre de certificaten kunnen worden afgegeven en
kan de afgifte van certificaten voor alle verdere
aanvragen worden geschorst.
Bij controle is duidelijke gebleken dat voor alle belanghebbende marktdeelnemers fouten zijn geslopen in de
Verordening (EG) nr. 1218/2002 inzake de afgifte van
invoercertificaten voor bepaalde conserven van paddestoelen. Die verordening moet derhalve met ingang van

de datum van inwerkingtreding daarvan worden ingetrokken, en moet worden vervangen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De op 1 en 2 juli 2002 overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder
a), van Verordening (EG) nr. 2125/95 voor de producten van
oorsprong uit China aangevraagde invoercertificaten waarvan
de hoeveelheden op 3 juli 2002 aan de Commissie zijn meegedeeld, worden met de in artikel 11, lid 1, van die verordening
aangegeven vermelding afgegeven naar rata van 19,23 % van de
gevraagde hoeveelheid.
Artikel 2
De afgifte van overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2125/95
voor de producten van oorsprong uit China aangevraagde
invoercertificaten wordt geschorst voor de aanvragen die in de
periode van 3 juli tot en met 31 december 2002 worden ingediend.
Artikel 3
Verordening (EG) nr. 1218/2002 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op 9 juli 2002.
Zij is van toepassing met ingang van 6 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 juli 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 212 van 7.9.1995, blz. 16.
(2) PB L 72 van 14.3.2002, blz. 9.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 20 juni 2002
betreffende de AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische Eilanden
(2002/546/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

belastingmaatregelen van lange duur, met inachtneming
van de criteria voor samenhang van het Gemeenschapsrecht en de interne markt, en voorzover deze maatregelen noodzakelijk zijn en in verhouding staan tot de
doelstellingen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 299, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

(4)

De regeling die op de Canarische Eilanden van toepassing is op het gebied van indirecte belastingen, wordt
gevormd door verscheidene belastingen, waaronder de
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en de „Arbitrio sobre la Producción y sobre las Importaciónes”
(APIM) (belasting op de productie en invoer), die is
toegestaan tot en met 31 december 2001 door artikel 5
van Verordening (EEG) nr. 1911/91 van de Raad van 26
juni 1991 betreffende de toepassing van de bepalingen
van het Gemeenschapsrecht op de Canarische
Eilanden. (3)

(5)

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens artikel 299, lid 2, van het Verdrag zijn de
bepalingen van het Verdrag van toepassing op de ultraperifere gebieden, en dus ook op de Canarische Eilanden,
waarbij evenwel rekening dient te worden gehouden met
de structurele economische en sociale situatie van de
gebieden, die wordt bemoeilijkt door de grote afstand,
het insulaire karakter en de kleine oppervlakte, welke
factoren door hun blijvende en cumulatieve karakter de
ontwikkeling van deze gebieden ernstig schaden.

(2)

Het is derhalve dienstig specifieke maatregelen te nemen
die er met name op zijn gericht de voorwaarden voor de
toepassing van het Verdrag op deze gebieden vast te
stellen. Er kunnen met name specifieke maatregelen
worden vastgesteld op het gebied van het fiscaal beleid.
Deze maatregelen moeten rekening houden met de
bijzondere kenmerken en beperkingen van deze
gebieden, zonder afbreuk te doen aan de integriteit en de
samenhang van de communautaire rechtsorde, met inbegrip van de interne markt en het gemeenschappelijk
beleid. De Raad, het Europees Parlement, het Comité van
de Regio’s en het Economisch en Sociaal Comité hebben
meermaals aangedrongen op de noodzaak om deze
specifieke maatregelen vast te stellen.

(3)

Op het gebied van belastingen moeten de specifieke
maatregelen die ten uitvoer moeten worden gelegd, gebaseerd zijn op de instrumenten die het best zijn afgestemd
op de doelstellingen voor regionale ontwikkeling en
steun voor deze gebieden, onder meer door afwijkende

Bij het vaststellen van Verordening (EG) nr. 2674/
1999 (4) heeft de Raad de Commissie verzocht om met
de Spaanse autoriteiten te onderzoeken wat de invloed
van de opschorting van de afschaffing van de APIMbelasting op de betrokken economische sectoren is, en
meer in het bijzonder op de producten die onder de
opschortingsmaatregel vallen. De Raad heeft de
Commissie eveneens verzocht om hem in voorkomend
geval naar gelang van de resultaten van dat onderzoek
een voorstel voor te leggen met betrekking tot de op
grond van het Verdrag te nemen maatregelen, zodat het
voortbestaan van bepaalde bijzonder kwetsbare lokale
productieactiviteiten niet in gevaar komt, en de afschaffing van de belasting op termijn toch wordt gegarandeerd. Deze doelstelling moet vanaf nu worden geïntegreerd in het kader van de maatregelen die zijn
vastgesteld op basis van artikel 299, lid 2, van het
Verdrag, dat specifieke maatregelen van lange duur
toestaat die rekening houden met de in die bepaling
genoemde handicaps.

(1) PB C 75 E van 26.3.2002, blz. 328.
(2) Advies uitgebracht op 13 juni 2002 (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).

(3) PB L 171 van 29.6.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1105/2001 (PB L 151 van 7.6.2001, blz. 1).
(4) PB L 326 van 18.12.1999, blz. 3.
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Bij brieven van 25 juli 2000 en 12 juni 2001 hebben de
Spaanse autoriteiten op grond van artikel 299, lid 2, van
het Verdrag aan de Commissie gegevens meegedeeld met
betrekking tot een nieuwe belasting, die „Arbitrio sobre
las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas
Canarias (AIEM)” wordt genoemd. De AIEM-belasting is
een belasting op de leveringen van goederen aan de
Canarische Eilanden door de producenten van die
goederen, alsmede op de invoer van vergelijkbare of
soortgelijke goederen die tot dezelfde categorie behoren,
zoals gedefinieerd overeenkomstig de nomenclatuur van
het gemeenschappelijk douanetarief. De maatstaf van
heffing voor de ingevoerde goederen zal op de douanewaarde worden gebaseerd; de maatstaf van heffing voor
de leveringen door de producenten van goederen aan de
Canarische Eilanden zal worden gebaseerd op de totale
waarde van de tegenprestatie. Voor lokaal geproduceerde
goederen zal, net zoals voor de APIM-belasting, ook voor
de AIEM-belasting vrijstelling kunnen worden verleend.
De Commissie is overgegaan tot evaluatie van dit belastingplan ten aanzien van de verplichtingen die zij jegens
de Raad is aangegaan bij de vaststelling van Verordening
(EG) nr. 2674/1999 en ten aanzien van de handicaps die
een zware stempel drukken op de industriële productieactiviteit op de Canarische Eilanden.
Van de handicaps die men heeft kunnen identificeren
komt op de eerste plaats het overwicht van de dienstensector, en dan met name de toeristensector, in het regionale product, alsmede de afhankelijkheid van de Canarische economie van deze sector en het kleine aandeel van
de industriële sector in het Canarische BBP. De AIEMbelasting lijkt in dit opzicht een nuttig instrument ten
dienste van de doelstelling van autonome ontwikkeling
van de Canarische industriële productiesectoren en van
de diversificatie van de Canarische economie.
Voorts heeft men geconstateerd dat de geïsoleerde
ligging van eilanden het vrije verkeer van personen,
goederen en diensten belemmert. De afhankelijkheid van
bepaalde vervoerswijzen, het vervoer door de lucht en
over zee, wordt vergroot door het feit dat het gaat om
vervoerswijzen waarvan de liberalisering nog niet is
voltooid. De productiekosten zijn hoger, aangezien het
gaat om vervoerswijzen die minder efficiënt zijn en kostbaarder dan vervoer over de weg, per spoor of via transEuropese netwerken.

(9)

Door de geïsoleerde ligging zijn de hogere productiekosten ook het gevolg van de afhankelijkheid van grondstoffen en energie, van de noodzaak om voorraden aan
te leggen en van de problemen bij de levering van
productie-installaties.

(10)

De geringe omvang van de Canarische markt, het weinig
ontwikkelde karakter van de export, de geografische
versplintering van de archipel en de verplichting gediversifieerde, maar in omvang beperkte productielijnen in
stand te houden om aan de behoeften van een kleine
markt te voldoen, beperken de mogelijkheden om schaalvoordelen te behalen.

(11)

Het verkrijgen van gespecialiseerde diensten en onderhoudsdiensten, alsmede de opleiding van kaderpersoneel
en technici voor bedrijven of de mogelijkheden voor
toelevering blijken dikwijls beperkter en kostbaarder te
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zijn, hetgeen tevens geldt voor de bevordering van
bedrijfsactiviteiten buiten de Canarische markt. Bovendien zorgen de beperkte distributiewijzen voor te grote
voorraden.
(12)

Op het gebied van het milieu brengen de verwijdering
van industrieel afval en de verwerking van giftig afval
hogere milieukosten met zich mee. Deze kosten zijn
hoger door het ontbreken van recyclingbedrijven,
behalve voor enkele producten, en door het afvoeren van
afval naar het vasteland of door de verwerking van giftig
afval buiten de Canarische Eilanden.

(13)

In het algemeen levert de huidige tendens van mondialisering van de markten op wereldniveau, die wordt
gekenmerkt door een concentratie van producten en
tengevolge hiervan specialisatie van productiesectoren,
voor Canarische bedrijven niet het voordeel op dat
vergelijkbaar is met dat van bedrijven die in een minder
geïsoleerde en grotere markt zijn gesitueerd. Dit heeft tot
gevolg dat de lokale Canarische productie geleidelijk
wordt vervangen door de invoer van producten, die varieert per sector en per product. Als men hierbij in
aanmerking neemt dat de lokale productie veelal wordt
gekenmerkt door onderlinge afhankelijkheid van lokale
bedrijven, in een schema dat dicht bij verticale integratie
ligt, leidt de verplaatsing van activiteiten in een bepaalde
sector tot verlies van activiteiten in andere sectoren die
hiermee verbonden zijn.

(14)

Op grond van al deze gegevens en van de kennisgeving
van de Spaanse autoriteiten is het passend om een belasting toe te staan die van toepassing zou zijn op een lijst
met industriële producten waarvoor vrijstellingen
kunnen worden voorzien ten gunste van lokale producties.

(15)

Het is echter passend om de voorwaarden van artikel
299, lid 2, en artikel 90 van het Verdrag te combineren,
alsmede de voorwaarden voor de eerbiediging van de
samenhang van het Gemeenschapsrecht en de interne
markt. Dit veronderstelt derhalve dat men zich dient te
beperken tot maatregelen die strikt noodzakelijk zijn en
die in verhouding staan tot de nagestreefde doelstellingen, waarbij rekening wordt gehouden met de
handicap van de ultraperifere ligging. Het toepassingsgebied van het voorgestelde communautaire kader wordt
dus gevormd door een lijst met kwetsbare producten
waarmee de Canarische autoriteiten, binnen de bij deze
beschikking vastgestelde grenzen, vrijstellingen mogen
verlenen voor lokale industriële producten.

(16)

De industriële producten waarvoor vrijstellingen gelden,
behoren tot de categorie landbouw- en visserijproducten,
bouwmaterialen, producten van de chemische industrie,
producten van de metaalindustrie, producten van de
voedings- en drankenindustrie, tabaksproducten, textielen lederwaren, papierproducten en artikelen van de grafische industrie en van de uitgeverij. Deze sectoren en
producten komen grotendeels overeen met de kwetsbare
sectoren en producten die bij Verordening (EG) nr.
2674/1999 zijn vastgesteld. In het kader van de uitvoering van deze vrijstellingen gelden de bepalingen van
deze beschikking, onverminderd de eventuele toepassing
van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag.

L 179/24

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

(17)

De maximumvrijstellingen die voor de betrokken industriële producten kunnen worden verleend, variëren per
sector en per product van 5 % tot 15 %. De tarieven die
op deze verschillende producten van toepassing zijn,
komen volgens de Spaanse autoriteiten overeen met het
niveau van de APIM-belasting zoals dat in 1996 voortvloeide uit de toepassing van Verordening (EEG) nr.
1911/91, uit de voor de toepassing ervan genomen
besluiten en uit de toepassing van de belasting met het
zogenaamde „tarifa especial”.

(18)

De maximumvrijstelling die van toepassing is op eindproducten van tabak is echter hoger, aangezien de
tabakssector een uitzonderlijk geval vormt. De tabaksindustrie die een belangrijke ontwikkeling op de Canarische Eilanden heeft gekend, bevindt zich sinds enkele
jaren in een fase van zeer duidelijke teruggang. De hierboven beschreven traditionele handicaps als gevolg van
het insulaire karakter van de Canarische Eilanden liggen
zonder twijfel ten grondslag aan de afname van de lokale
tabaksproductie op de Canarische Eilanden. Het fenomeen van herhaalde verplaatsingen van bedrijven die op
de Canarische Eilanden zijn gevestigd, is echter tevens
het gevolg van de mondialisering van de economie en
van de concentratie van de productie, alsmede van de
opkomst en ontwikkeling van nieuwe markten buiten
Europa. De afname van de lokale productie heeft tussen
1985 en 2000 tot een banenverlies van 67 % geleid. De
achtereenvolgende verplaatsingen en sluitingen betreffen
productiecentra van multinationale bedrijven die een
leidende rol in de wereld vervullen.

(19)

Dit fenomeen van een dalende lokale productie vormt
voorts in contrast met de lokale markt, waar de verkoop
gedurende dezelfde periode alleen maar constant is
toegenomen. De stijging van de verkoop van tabaksartikelen wordt door de producenten gedeeltelijk toegeschreven aan de toeristen. De aantrekkelijke verkoopprijs
op de Canarische Eilanden van tabaksartikelen in de
detailhandel is nog steeds zeer uitgesproken. Een vergelijking van de prijzen toont namelijk prijsverschillen in de
orde van grootte van de helft ten opzichte van de
verkoopprijs van tabaksartikelen in de rest van Spanje.
De stijgingen van de belasting op tabaksartikelen sinds
1995, in het bijzonder de IGIC, lijken de verkoop van
tabaksproducten niet te hebben afgeremd; de verkoop is
in dezelfde periode juist alleen maar toegenomen. Op
deze groeiende markt heeft men, ondanks de daling van
de lokale productie, een aanzienlijk aanbod alleen in
stand weten te houden door de invoer tussen 1992 en
2000 van 5 % naar 32 % te verhogen.

(20)

Gelet op al deze gegevens is het gerechtvaardigd om
voor de tabakssector in een substantiële belastingvrijstelling te voorzien. Deze belastingvrijstelling staat namelijk
in directe relatie tot de doelstelling van behoud van de
productieactiviteit op de Canarische Eilanden.

(21)

De samenhang van de interne markt moet echter wel
voor ogen worden gehouden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 299, lid 2, van het Verdrag. De handel
speelt een belangrijke rol in de tabakssector. De invoer
van tabaksartikelen op de Canarische Eilanden mag de
afgelopen jaren dan wel gestegen zijn, het aandeel van de
export van Canarische tabak is ook belangrijk. Momenteel is ongeveer 76 % van de Canarische sigarettenproductie voor de export bestemd en slechts 24 % voor de
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Canarische markt. De vergelijking van de cijfers geeft aan
dat het Canarische exportvolume sinds 1995 stijgt, maar
dat het importvolume nog sterker toeneemt. Dit betekent
dat op deze groeiende markt de lokale productie niet in
alle behoeften kan voorzien. Deze constateringen
versterken het argument van de noodzaak van een hoge
vrijstelling van de AIEM-belasting, die een voldoende
stimulans vormt voor het behoud of het herstel van de
lokale productie, zulks met inachtneming van het
belangrijke aandeel van de handel in deze sector.
(22)

Gelet op deze gegevens en op het feit dat de lokale
producenten profiteren van een voordeel ten opzichte
van andere producenten doordat zij de mogelijkheid
hebben om ruwe of halfbewerkte tabak tot een hoeveelheid van 20 000 ton per jaar in te voeren, lijkt het
aanvankelijke voorstel van de Spaanse autoriteiten voor
een tarief van 45 % buitensporig. Derhalve wordt voorgesteld om een vrijstelling toe te staan die aanzienlijk
hoger is dan voor andere producten, maar niet meer
bedraagt dan 25 %. Aangezien de stimulans voor de
lokale productie door middel van de vrijstelling
voldoende krachtig moet blijven, wordt bovendien voorgesteld de Spaanse autoriteiten toe te staan een specifieke
belasting van ten minste 6 EUR per 1 000 sigaretten
vast te stellen. Dit bedrag komt overeen met een AIEMbelasting van 25 % voor de goedkoopste categorie sigaretten in 2001. Deze maatregel is geen extra beschermingsmaatregel, maar veeleer een alternatief voor de
maximale vrijstelling van 25 %, die aldus voldoende
effect behoudt.

(23)

De doelstellingen op het stuk van steun aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de Canarische Eilanden
worden op nationaal niveau verwezenlijkt door de eisen
die worden gesteld aan de doelgerichtheid van de belasting en aan de bestemming van de AIEM-ontvangsten. Er
zal bij wet worden voorgeschreven dat de opbrengsten
van deze belasting moeten worden geïntegreerd in de
middelen van het economisch en fiscaal regime van de
Canarische Eilanden en moeten worden besteed aan een
strategie voor economische en sociale ontwikkeling van
de Canarische Eilanden door de bijdrage aan de bevordering van de lokale activiteiten.

(24)

De duur van de regeling is vastgesteld op tien jaar. Een
evaluatie van het voorgestelde systeem lijkt evenwel
noodzakelijk na afloop van een periode van vijf jaar.
Derhalve zullen de Spaanse autoriteiten de Commissie
uiterlijk op 31 december 2005 een verslag moeten voorleggen inzake de toepassing van de regeling die in artikel
1 wordt genoemd, ter verificatie van de impact van de
genomen maatregelen en de bijdrage ervan aan de bevordering of het behoud van de lokale economische activiteiten, rekening houdende met de handicaps waarmee de
ultraperifere gebieden te kampen hebben. Op basis
hiervan zullen het toepassingsgebied en de krachtens de
communautaire normen toegestane vrijstellingen zo
nodig worden herzien.

(25)

Om te zorgen voor de continuïteit van de regeling
inzake indirecte belastingen die van toepassing is op de
Canarische Eilanden overeenkomstig Verordening (EEG)
nr. 1911/91, moet deze beschikking vanaf 1 januari
2002 worden toegepast,
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1.
In afwijking van de artikelen 23, 25 en 90 van het
Verdrag worden de Spaanse autoriteiten gemachtigd om tot en
met 31 december 2011 voor de in de bijlage bedoelde
producten die lokaal op de Canarische Eilanden worden geproduceerd, in een volledige vrijstelling dan wel een vermindering
van de belasting genaamd „Arbitrio sobre las Importaciones y
Entregas de Mercancìas en las islas Canarias (AIEM)” te voorzien. Deze vrijstellingen worden geïntegreerd in de strategie
voor economische en sociale ontwikkeling van de Canarische
Eilanden en dragen bij aan de bevordering van de lokale activiteiten.
2.
De toepassing van de in lid 1 bedoelde totale vrijstellingen
of verminderingen mag niet leiden tot verschillen die groter zijn
dan:
a) 5 % voor de in deel A van de bijlage bedoelde producten;
b) 15 % voor de in deel B van de bijlage bedoelde producten;
c) 25 % voor de in deel C van de bijlage bedoelde producten.
De Spaanse autoriteiten mogen evenwel voor sigaretten een
minimumbelasting van ten hoogste 6 EUR per 1 000 sigaretten vaststellen, die alleen van toepassing is wanneer de
AIEM-belasting die voortvloeit uit de toepassing van de algemeen geldende soorten belastingheffing, onder dat bedrag
ligt.

L 179/25
Artikel 2

De Spaanse autoriteiten leggen de Commissie uiterlijk op 31
december 2005 een verslag voor inzake de toepassing van de
in artikel 1 bedoelde regeling ter verificatie van de impact van
de genomen maatregelen en de bijdrage ervan aan de bevordering of het behoud van de lokale economische activiteiten, rekening houdende met de handicaps waarmee de ultraperifere
gebieden te kampen hebben.
Op basis hiervan legt de Commissie de Raad een verslag met
een volledige economische en sociale analyse voor en, in voorkomend geval, een voorstel ter aanpassing van de bepalingen
van deze beschikking.
Artikel 3
Deze beschikking is van toepassing vanaf 1 januari 2002.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje.

Gedaan te Madrid, 20 juni 2002.
Voor de Raad
De voorzitter
R. DE RATO Y FIGAREDO
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BIJLAGE
A.

Lijst van de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde producten volgens de classificatie van de nomenclatuur
van het gemeenschappelijk douanetarief
Landbouw- en visserijproducten:
0203 11/0203 12/0203 19/0207 11/0207 13/0302 69 94 00/0302 69 95 00/0701 90/0702/0703/0803
Bouwmaterialen:
3816/3824 40 00 00/3824 90 45 00/3824 90 70 00/6809
Chemie:
2804 30 00/2804 40 00/2851 00 30/3208/3209/3210/3212 90 90 00/3213/3214/3401/3402/3406/
3814 00 90 90/3920 30 00 90/3921 90 60/3923 90 90/4012 11 00/4012 12 00/4012 13/4012 19 00
Metaalindustrie:
7604/7608/8428 39 98 00/8479 50 00 00
Voedingsindustrie:
0210 11 11 00/0210 11 31 00/0210 12 19 00/0210 19 40 00/0210 19 81 00/0305 41 00/0901 22 00 00/1101/
1901 20 00 90/1901 90 91 96/2006 00 31 00/1601/1602/1704 90 30 00/1704 90 51 90/1704 90 55 00/
1704 90 71/1704 90 75 00/1806/1901 90 99/1904 10 10/1905/2007 91 10/2008 99 61/2008 99 68/2009 11/
2009 19/2009 41/2009 49/2009 50/2009 71/2009 79/2009 80/2009 90/2105/2309
Dranken:
2201/2202/2204
Textiel en leder:
6112 31/6112 41
Papier:
4822 90/4823 90 90 90
Artikelen van de grafische industrie en van de uitgeverij:
4910

B.

Lijst van de in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde producten volgens de classificatie van de nomenclatuur
van het gemeenschappelijk douanetarief
Landbouw- en visserijproducten:
0407 00 30
Bouwmaterialen:
2523 29 00 00/2523 90/7010
Chemie:
3809 91 00/3917/3923 10 00/3923 21 00/3923 30 10/3924 10 00
Metaalindustrie:
7309 00/7325/7610/9403 20 99 00/9404
Voedingsindustrie:
0403/0901 21/1902/2103/2106 90 98
Dranken:
2203/2208 40
Textiel en leder:
6302
Papier:
4808/4818 10/4818 20/4818 30/4818 90 90 10/4819/4821/4823 90 14
Artikelen van de grafische industrie en van de uitgeverij:
4909/4911
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Lijst van de in artikel 1, lid 2, onder c), bedoelde producten volgens de classificatie van de nomenclatuur
van het gemeenschappelijk douanetarief
Tabak:
2402
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 5 juli 2002
betreffende financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire
referentielaboratoria in de veterinaire sector (residuen)
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2524)
(Slechts de teksten in de Duitse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

(2002/547/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni
1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1),
laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/572/EG (2), en met
name op artikel 28, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

De Gemeenschap moet aan de door haar aangewezen
communautaire referentielaboratoria financiële steun
verlenen voor het vervullen van de functies en de taken
die zijn omschreven in 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 (3).
De financiële steun van de Gemeenschap wordt verleend
op voorwaarde dat de voorgenomen maatregelen efficiënt worden uitgevoerd en dat de autoriteiten de
vereiste gegevens meedelen binnen de daarvoor vastgestelde termijnen.
Om budgettaire redenen wordt de steun van de Gemeenschap voor een periode van één jaar verleend. Om echter
de periode waarvoor de steun wordt verleend te doen
samenvallen met het kalenderjaar wordt de eerstvolgende
steun van de Gemeenschap bij uitzondering voor een
periode van zes maanden verleend.
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (4) worden veterinaire en fytosanitaire maatregelen die volgens de communautaire voorschriften
worden uitgevoerd, gefinancierd uit de afdeling Garantie
van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw. Ter wille van de financiële controle zijn de
artikelen 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 1258/1999
van toepassing.
PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.
PB L 203 van 28.7.2001, blz. 16.
PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10.
PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

(5)

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1. De Gemeenschap verleent Nederland financiële steun voor
de in bijlage V, hoofdstuk 2, bij Richtlijn 96/23/EG vastgestelde
functies en taken die voor de opsporing van residuen van
bepaalde stoffen moeten worden vervuld door het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven.
2. De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten
hoogste 200 000 EUR voor de periode van 1 juli tot en met
31 december 2002.
Artikel 2
1. De Gemeenschap verleent Frankrijk financiële steun voor
de in bijlage V, hoofdstuk 2, bij Richtlijn 96/23/EG vastgestelde
functies en taken die voor de opsporing van residuen van
bepaalde stoffen moeten worden vervuld door het Laboratoire
de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (het
voormalige Laboratoire des médicaments vétérinaires) in
Fougères.
2. De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten
hoogste 200 000 EUR voor de periode van 1 juli tot en met
31 december 2002.
Artikel 3
1. De Gemeenschap verleent Duitsland financiële steun voor
de in bijlage V, hoofdstuk 2, bij Richtlijn 96/23/EG vastgestelde
functies en taken die voor de opsporing van residuen van
bepaalde stoffen moeten worden vervuld door het Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin in Berlijn.
2. De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten
hoogste 200 000 EUR voor de periode van 1 juli tot en met
31 december 2002.
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Artikel 4
1.
De Gemeenschap verleent Italië financiële steun voor de
in bijlage V, hoofdstuk 2, bij Richtlijn 96/23/EG vastgestelde
functies en taken die voor de opsporing van residuen van
bepaalde stoffen moeten worden vervuld door het Istituto Superiore di Sanità in Rome.
2.
De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten
hoogste 200 000 EUR voor de periode van 1 juli tot en met
31 december 2002.
Artikel 5
De financiële steun van de Gemeenschap wordt als volgt
betaald:
a) Een voorschot van 70 % van het bovengenoemde bedrag
kan worden betaald op verzoek van de begunstigde lidstaat.
b) Het saldo wordt betaald na overlegging van bewijsstukken
en een technisch verslag door de begunstigde lidstaat. Deze
documenten worden ingediend uiterlijk drie maanden na
afloop van de periode waarvoor de financiële steun is toegekend.

L 179/29

c) De financiële steun wordt verleend op voorwaarde dat de
voorgenomen maatregelen efficiënt worden uitgevoerd en
dat de autoriteiten de vereiste gegevens meedelen binnen de
daarvoor vastgestelde termijnen.
d) Bij niet-naleving van de vastgestelde termijn wordt de
bijdrage verlaagd met 25 % op 1 mei, met 50 % op 1 juni,
met 75 % op 1 juli en met 100 % op 1 september.
Artikel 6
Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland, de
Franse Republiek, de Italiaanse Republiek en het Koninkrijk der
Nederlanden.

Gedaan te Brussel, 5 juli 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 2002
houdende wijziging van Beschikking 2002/230/EG met betrekking tot de financiële steun van de
Gemeenschap in 2002 voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria die
werkzaam zijn op het gebied van de diergezondheid en levende dieren, ten aanzien van aviaire
influenza
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2531)
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(2002/548/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni
1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1),
laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/572/EG (2), en met
name op artikel 28, lid 2,

(6)

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

Bij Beschikking 2002/230/EG van de Commissie (3) is
het bedrag vastgesteld van de financiële steun die wordt
verleend aan de communautaire referentielaboratoria op
het gebied van diergezondheid en levende dieren,
behalve voor het laboratorium voor aviaire influenza.
Bij Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van 19 mei 1992
tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de
bestrijding van aviaire influenza (4), laatstelijk gewijzigd
bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Zweden en
Finland, is een lijst vastgesteld met de functies en taken
van het communautaire referentielaboratorium voor
aviaire influenza.
Het communautaire referentielaboratorium voor aviaire
influenza heeft zijn werkprogramma ingediend, dat
onder meer voorziet in een speciale bewaking van aviaire
influenza bij pluimvee en in het wild levende vogels, en
dat in 2002 moet worden uitgevoerd met de medewerking van de lidstaten.
In verband met de toegenomen activiteiten van het laboratorium moet de financiële bijstand voor het communautair referentielaboratorium worden verhoogd in
vergelijking met de vorige jaren.
Beschikking 2002/230/EG moet derhalve worden gewijzigd om financiële bijstand te verlenen aan het communautair referentielaboratorium voor aviaire influenza.

PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.
PB L 203 van 28.7.2001, blz. 16.
PB L 77 van 20.3.2002, blz. 47.
PB L 167 van 22.6.1992, blz. 1.

Na artikel 2 van Beschikking 2002/230/EG wordt het volgende
artikel 2 bis ingevoegd:
„Artikel 2 bis
1.
Met betrekking tot aviaire influenza verleent de
Gemeenschap aan het Verenigd Koninkrijk financiële steun
voor de in bijlage V bij Richtlijn 92/40/EEG bedoelde functies en taken die moeten worden vervuld door het „Central
Veterinary Laboratory” in Addlestone, Verenigd Koninkrijk.
2.
De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten
hoogste 150 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en
met 31 december 2002.”.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

