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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

BESLUIT VAN DE RAAD
van 10 december 2002
tot uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 2002/210/GBVB inzake de politiemissie van de
Europese Unie
(2002/968/GBVB)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Gemeenschappelijk Optreden 2002/210/GBVB van de
Raad van 11 maart 2002 inzake de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) (1), en met name op artikel 9, lid 1, onder b),
laatste alinea, juncto artikel 23, lid 2, tweede streepje, van het
Verdrag betreffende de Europese Unie,
Overwegende dat de Raad een besluit moet nemen over de definitieve begroting voor 2003,

2. De uitgaven die worden gefinancierd uit de Gemeenschapsbegroting worden beheerd volgens de communautaire in
lid 1 bedoelde procedures en voorschriften inzake begrotingsaangelegenheden, met dien verstande dat eventuele prefinancieringen geen eigendom van de Gemeenschap blijven.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt
aangenomen.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

BESLUIT:

Artikel 1
1.
De begroting voor de EUPM voor 2003 bedraagt 38
miljoen EUR, waarvan een referentiebedrag van 20 miljoen
EUR gemeenschappelijk zal worden gefinancierd uit de algemene begroting van de Europese Unie.

(1) PB L 70 van 13.3.2002, blz. 1.

Gedaan te Brussel, 10 december 2002.
Voor de Raad
De voorzitter
P. S. MØLLER
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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 2196/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 december 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. 1947/2002 (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 12 december 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 december 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 299 van 1.11.2002, blz. 17.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 11 december 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 ( )

0702 00 00

052
204
999

86,4
75,3
80,8

0707 00 05

052
204
220
999

108,4
111,0
155,5
125,0

0709 90 70

052
204
999

103,5
113,4
108,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
624
999

37,4
54,3
46,6
65,9
51,0

0805 20 10

052
204
999

81,1
77,4
79,3

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

052
999

61,9
61,9

0805 50 10

052
600
999

50,6
76,3
63,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

27,0
84,4
101,4
132,3
86,3

0808 20 50

052
400
720
999

144,8
117,9
46,3
103,0

1

Fofaitaire invoerwaarde

(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. 2197/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 december 2002
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Overeenkomstig artikel 3, lid 3, derde alinea, onder b),
van Verordening nr. 136/66/EEG, kan worden beslist
om de restitutie bij openbare inschrijving vast te stellen.
De openbare inschrijving heeft betrekking op het bedrag
van de restitutie en kan worden beperkt tot sommige
landen van bestemming, bepaalde hoeveelheden, kwaliteiten en aanbiedingsvormen.

(6)

Overeenkomstig artikel 3, lid 3, tweede alinea, van
Verordening nr. 136/66/EEG kan de restitutie voor olijfolie echter verschillend kan worden vastgesteld naar
gelang van de bestemming, wanneer de situatie op de
wereldmarkt of de bijzondere eisen van bepaalde
markten zulks noodzakelijk maken.

(7)

De restitutie moet ten minste eenmaal per maand moet
worden vastgesteld. Zij kan indien nodig tussentijds
worden gewijzigd.

(8)

De toepassing van deze regelen op de huidige marktsituatie in de sector olijfolie, en met name op de prijzen
van dit product in de Gemeenschap, alsmede op de
markten van derde landen brengt met zich dat de restitutie moet worden bepaald op de in de bijlage genoemde
bedragen.

(9)

Het Comité van beheer voor oliën en vetten heeft geen
advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter
bepaalde termijn,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van 22
september 1966 houdende de totstandbrenging van een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en
vetten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1513/
2001 (2), en met name op artikel 3, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Overeenkomstig artikel 3 van Verordening nr. 136/66/
EEG, wanneer de prijs in de Gemeenschap hoger is dan
de prijsnoteringen op de wereldmarkt, kan het verschil
tussen deze prijzen kan worden overbrugd door een
restitutie bij de uitvoer van olijfolie naar derde landen.
De regelen betreffende de vaststelling en de toekenning
van de restitutie bij uitvoer van olijfolie zijn vastgesteld
bij Verordening (EEG) nr. 616/72 van de Commissie (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2962/
77 (4).

(3)

De restitutie moet overeenkomstig artikel 3, lid 3, van
Verordening nr. 136/66/EEG voor de gehele Gemeenschap gelijk zijn.

(4)

Overeenkomstig artikel 3, lid 4, van Verordening nr.
136/66/EEG moet de restitutie voor olijfolie moet
worden vastgesteld met inachtneming van de situatie en
de verwachte ontwikkeling van de olijfolieprijzen en de
beschikbare hoeveelheden op de markt van de Gemeenschap en van de olijfolieprijzen op de wereldmarkt.
Ingeval de situatie op de wereldmarkt het niet mogelijk
maakt de gunstigste noteringen voor olijfolie te bepalen,
kan evenwel rekening worden gehouden met de wereldmarktprijs van de voornaamste concurrerende plantaardige oliën en met het gedurende een representatieve
periode geconstateerde verschil tussen deze prijs en die
van olijfolie. Het restitutiebedrag mag niet hoger zijn
dan het verschil tussen de prijs voor olijfolie in de
Gemeenschap en die op de wereldmarkt, in voorkomend
geval aangepast teneinde rekening te houden met de
kosten voor de uitvoer van de producten op de wereldmarkt.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij de uitvoer van de in artikel 1, lid 2, onder c),
van Verordening nr. 136/66/EEG bedoelde producten, worden
vastgesteld op de in de bijlage aangegeven bedragen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 december 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 december 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB 172 van 30.9.1966, blz. 3025/66.
PB L 201 van 26.7.2001, blz. 4.
PB L 78 van 31.3.1972, blz. 1.
PB L 348 van 30.12.1977, blz. 53.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 11 december 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van
olijfolie
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie
(PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6).
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VERORDENING (EG) Nr. 2198/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 december 2002
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Deze overschrijding zou nadelig zijn voor de goede
werking van de uitvoerrestitutieregeling in de sector
groenten en fruit.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de Commissie
van 8 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning
van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1176/2002 (2), en
met name op artikel 6, lid 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 1886/2002 van de
Commissie (3) is bepaald voor welke indicatieve hoeveelheden, exclusief de hoeveelheden waarvoor in het kader
van voedselhulp certificaten zijn aangevraagd, uitvoercertificaten van het B-stelsel kunnen worden afgegeven.

(2)

Volgens de informatie waarover de Commissie op dit
ogenblik beschikt, zouden de voor de lopende
uitvoerperiode vastgestelde indicatieve hoeveelheden
voor appelen binnenkort kunnen worden overschreden.

(3)

Om deze situatie te verhelpen, moeten de certificaataanvragen van het B-stelsel worden afgewezen voor na 11
december 2002 uitgevoerde appelen, zulks tot het einde
van de lopende uitvoerperiode,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De aanvragen voor uitvoercertificaten van het B-stelsel voor
appelen, die zijn ingediend op grond van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1886/2002 en waarvoor de aangifte ten uitvoer
van de producten na 11 december 2002 en vóór 15 januari
2003 is aanvaard, moeten worden afgewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 december 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 december 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8.
(2) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 69.
(3) PB L 286 van 24.10.2002, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 2199/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 december 2002
tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

tief geachte aanbiedingen en noteringen. Om deze prijs
te bepalen, wordt het gemiddelde berekend van de
aanbiedingen en noteringen op één of meer Europese
beurzen voor in een haven van Noord-Europa cif-geleverde producten uit de verschillende, voor de internationale handel als meest representatief beschouwde productielanden. Evenwel is bepaald dat deze criteria voor het
bepalen van de wereldmarktprijs voor geëgreneerde
katoen worden aangepast, om rekening te houden met
de verschillen op grond van de kwaliteit van het geleverde product en de aard van de aanbiedingen en noteringen. In artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr
1591/2001 is bepaald welke aanpassingen kunnen
plaatsvinden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het aan de Akte van Toetreding van Griekenland
gehechte Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1050/2001 van de Raad (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1051/2001 van de Raad van 22
mei 2001 betreffende de steun voor de katoenproductie (2), en
met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt op gezette tijden een wereldmarktprijs voor nietgeëgreneerde katoen bepaald, rekening houdende met de
historische verhouding tussen de in aanmerking
genomen wereldmarktprijs voor geëgreneerde katoen en
de berekende prijs voor niet-geëgreneerde katoen. Deze
historische verhouding is vastgesteld in artikel 2, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1591/2001 van de Commissie
van 2 augustus 2001 (3), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1486/2002 (4) houdende uitvoeringsbepalingen van
de steunregeling voor katoen. Als de wereldmarktprijs
niet op die wijze kan worden bepaald, wordt hij bepaald
op basis van de laatst vastgestelde prijs.
Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde
katoen bepaald voor een product met bepaalde
kenmerken, waarbij rekening wordt gehouden met de
gunstigste, voor de werkelijke markttendens representa-

(3)

Op grond van bovenbedoelde criteria moet de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen op het hieronder aangegeven niveau worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 bedoelde
wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen wordt vastgesteld op 27,833 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 december 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 december 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L
PB L
PB L
PB L

148 van 1.6.2001, blz. 1.
148 van 1.6.2001, blz. 3.
210 van 3.8.2001, blz. 10.
223 van 20.8.2002, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 2200/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 december 2002
tot vaststelling van de uitvoerrestituties voor noten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(8)

Noten zijn, in vergelijking met andere soorten groenten
en fruit, tamelijk lang houdbaar. Daarom is het voor een
rationeel beheer van de regeling beter de uitvoerrestituties met langere tussenpozen vast te stellen.

(9)

De toepassing van bovengenoemde voorschriften op de
huidige marktsituatie of op de te verwachten marktontwikkelingen, en met name de noteringen en de prijzen
voor groenten en fruit in de Gemeenschap en in de
internationale handel, leidt tot de restituties zoals die
worden vastgesteld in de bijlage.

(10)

Overeenkomstig artikel 35, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 2200/96 moet ervoor worden gezorgd dat de
beschikbare middelen zo doeltreffend mogelijk worden
gebruikt, zonder dat dit evenwel tot discriminatie tussen
de belanghebbende marktdeelnemers leidt. In dit verband
moet erop worden toegezien dat de reeds eerder door de
restitutieregeling op gang gebrachte handelsstromen niet
worden verstoord. Daarom, en wegens de seizoengebondenheid van de uitvoer van groenten en fruit, moeten
contingenten per product worden vastgesteld.

(11)

Bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (5),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1007/
2002 (6), is de landbouwproductennomenclatuur voor de
uitvoerrestituties vastgesteld.

(12)

Bij Verordening (EEG) nr. 1291/2000 van de
Commissie (7), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2299/
2001 (8), zijn de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen vastgesteld inzake het stelsel van invoer-, uitvoeren voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten.

(13)

Gelet op de marktsituatie en om een optimaal gebruik
van de beschikbare hulpbronnen mogelijk te maken, en
gezien de structuur van de uitvoer van de Gemeenschap,
moet de meest adequate methode voor de uitvoerrestituties voor de betrokken producten en bestemmingen
worden gekozen en bijgevolg mogen voor de betrokken
uitvoerperiode niet gelijktijdig restituties volgens het A1stelsel, volgens het A2-stelsel en volgens het A3-stelsel,
als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1961/
2001, houdende uitvoeringsbepalingen inzake de
toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten
en fruit, worden vastgesteld.

(14)

De hoeveelheden voor de
moeten worden onderverdeeld
stelsels voor toekenning van
houdend met de mate van
producten.

(15)

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

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 van de Commissie (2), en
met name op artikel 35, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1176/
2002 van de Commissie (4), zijn de uitvoeringsbepalingen voor de uitvoerrestituties in de sector groenten en
fruit vastgesteld.

(2)

Op grond van artikel 35, lid 1, van Verordening (EG) nr.
2200/96 kan het verschil tussen de prijzen voor de in
genoemd artikel bedoelde producten in de internationale
handel en de prijzen voor die producten in de Gemeenschap door een uitvoerrestitutie worden overbrugd voorzover dit nodig is om een in economisch opzicht belangrijke uitvoertransactie mogelijk te maken.

(3)

Krachtens artikel 35, lid 4, van Verordening (EG) nr.
2200/96 moet bij de vaststelling van de restituties rekening worden gehouden met de situatie en de vooruitzichten met betrekking tot enerzijds de prijzen en de
beschikbaarheid van groenten en fruit op de markt van
de Gemeenschap en anderzijds de in de internationale
handel toegepaste prijzen. Bovendien moet rekening
worden gehouden met de in artikel 35, lid 4, onder b),
bedoelde kosten en het economische aspect van de
beoogde uitvoer.

(4)

Krachtens artikel 35, lid 1, van Verordening (EG) nr.
2200/96 moet bij de vaststelling van de restituties rekening worden gehouden met de limieten die voortvloeien
uit de overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag
gesloten overeenkomsten.

(5)

Krachtens artikel 35, lid 5, van Verordening (EG) nr.
2200/96 worden de prijzen op de markt van de
Gemeenschap vastgesteld rekening houdend met de
prijzen die het gunstigst blijken met het oog op uitvoer.
De prijzen in de internationale handel worden bepaald
op basis van de in artikel 35, lid 5, tweede alinea,
bedoelde noteringen en prijzen.

(6)

Wegens de omstandigheden in de internationale handel
of specifieke vereisten van bepaalde markten, kan het
nodig zijn de restitutie voor een bepaald product te differentiëren naar gelang van de bestemming van dat
product.

(7)

Voor amandelen zonder dop, hazelnoten en walnoten in
de dop kunnen in economisch opzicht belangrijke
uitvoertransacties plaatsvinden.

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

PB L
PB L
PB L
PB L

297 van 21.11.1996, blz. 1.
84 van 28.3.2002, blz. 1.
268 van 9.10.2001, blz. 8.
170 van 29.6.2002, blz. 69.

(5)
(6)
(7)
(8)

PB L
PB L
PB L
PB L

366 van
153 van
152 van
308 van

24.12.1987, blz. 1.
13.6.2002, blz. 8.
24.6.2000, blz. 1.
27.11.2001, blz. 19.

verschillende producten
volgens de verschillende
de restituties, rekening
bederfelijkheid van de
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

L 335/9

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1961/2001 bedraagt de geldigheidsduur van de
certificaten van het A1-stelsel drie maanden.

1.
De uitvoerrestituties voor noten worden vastgesteld in de
bijlage bij deze verordening.
2.
Certificaten die in het kader van de voedselhulp worden
afgegeven, zoals bedoeld in artikel 16 van Verordening (EEG)
nr. 1291/2000, worden niet afgeboekt op de in de bijlage
bedoelde hoeveelheden.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 8 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 december 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 11 december 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties voor
noten
Systeem
Aanvraagperiode certificaten
Productcode

Bestemming

A1
van 8 januari 2003 t/m 23 juni 2003
Restitutiebedrag
(EUR/t netto)

Verwachte hoeveelheden
(t)

0802 12 90 9000

F00

45

1 752

0802 21 00 9000

F00

53

62

0802 22 00 9000

F00

103

2 764

0802 31 00 9000

F00

66

37

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” vastgesteld in de gewijzigde Verordening
(EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).
De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie
(PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
F00: alle bestemmingen behalve Estland.
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VERORDENING (EG) Nr. 2201/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 december 2002
tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

de reeds eerder door de restitutieregeling op gang
gebrachte handelsstromen niet worden verstoord.
Daarom, en wegens de seizoengebondenheid van de
uitvoer van groenten en fruit, moeten contingenten per
product worden vastgesteld.

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
35, lid 3,

(7)

Gezien de structuur van de uitvoer van de Gemeenschap
moet de meest adequate methode voor de uitvoerrestituties voor de betrokken producten en bestemmingen
worden gekozen.

(8)

De hoeveelheden voor de
moeten worden onderverdeeld
stelsels voor toekenning van
houdend met de mate van
producten.

(9)

De landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties, die is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (5) laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1007/2002 (6), moet op de in deze
verordening vervatte maatregelen van toepassing zijn.

(10)

Bij Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de
Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2299/2001 (8), zijn de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen vastgesteld inzake het stelsel van
invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten.

(11)

Het Comité van beheer voor verse groenten en fruit
heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1176/
2002 (4), zijn de uitvoeringsbepalingen voor de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit vastgesteld.
Op grond van artikel 35, lid 1, van Verordening (EG) nr.
2200/96 kan het verschil tussen de prijzen voor de in
genoemd artikel bedoelde producten in de internationale
handel en de prijzen voor die producten in de Gemeenschap door een uitvoerrestitutie worden overbrugd voorzover dit nodig is om een in economisch opzicht belangrijke uitvoertransactie mogelijk te maken. Bij de vaststelling van de restituties moet rekening worden gehouden
met de beperkingen die voortvloeien uit de overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag gesloten overeenkomsten.
Bij de vaststelling van de restituties moet met name rekening worden gehouden met de situatie en de vooruitzichten met betrekking tot enerzijds de prijzen en de
beschikbaarheid van groenten en fruit op de markt van
de Gemeenschap en anderzijds de in de internationale
handel toegepaste prijzen.

verschillende producten
volgens de verschillende
de restituties, rekening
bederfelijkheid van de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Wegens de omstandigheden in de internationale handel
of specifieke vereisten van bepaalde markten, kan het
nodig zijn de restitutie voor een bepaald product te differentiëren naar gelang van de bestemming van dat
product.

1. De uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit zijn
vastgesteld in de bijlage.

(5)

Voor tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen van
de kwaliteitsklassen Extra, I en II van de gemeenschappelijke handelsnormen kunnen in economisch opzicht
belangrijke uitvoertransacties plaatsvinden.

2. Certificaten die in het kader van de voedselhulp worden
afgegeven, zoals bedoeld in artikel 16 van Verordening (EG) nr.
1291/2000, worden niet afgeboekt op de in de bijlage bedoelde
hoeveelheden.

(6)

Om ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen zo
doeltreffend mogelijk worden gebruikt, zonder dat dit
evenwel tot discriminatie tussen de belanghebbende
marktdeelnemers leidt, moet erop worden toegezien dat

(4)

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

PB L
PB L
PB L
PB L

297 van 21.11.1996, blz. 1.
84 van 28.3.2002, blz. 1.
268 van 9.10.2001, blz. 8.
170 van 29.6.2002, blz. 69.

Artikel 1

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 8 januari 2003.
(5)
(6)
(7)
(8)

PB L
PB L
PB L
PB L

366 van 24.12.1987, blz. 1.
76 van 19.3.2002, blz. 11.
152 van 24.6.2000, blz. 1.
308 van 27.11.2001, blz. 19.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 december 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

12.12.2002
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 11 december 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de
sector groenten en fruit
Syssteem

Productcode

Bestemming

A1
Aanvraagperiode certificaten
van 8.1. t/m 8.3.2003
Restitutiebedrag
(EUR/t netto)

Verwachte hoeveelheden
(in t)

B
Aanvraagperiode certificaten
van 15.1. t/m 15.3.2003
Indicatief restitutiebedrag
(EUR/t netto)

Verwachte hoeveelheden
(t)

0702 00 00 9100

F08

20

20

3 815

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

F00

23

23

87 536

0805 50 10 9100

F00

22

22

24 487

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F04, F09

12

12

9 041

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001,
blz. 6).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
F00 alle bestemmingen met uitzondering van Estland.
F03 alle bestemmingen met uitzondering van Zwitserland en Estland.
F04 Hongkong SAR, Singapore, Maleisië, Sri Lanka, Indonesië, Thailand, Taiwan, Papoea-Nieuw-Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Japan,
Uruguay, Paraguay, Argentinië, Mexico en Costa Rica.
F08 alle bestemmingen met uitzondering van Slowakĳe, Letland, Litouwen, Bulgarĳe en Estland.
F09 Noorwegen, Ĳsland, Groenland, Faeröer, Polen, Hongarĳe, Roemenië, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro), Malta, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië,
Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, Oekraïne, in de artikel 36 van Verordening (EG) nr.
800/1999 van de Commissie bedoelde bestemmingen, de landen en gebieden van Afrika met uitzondering van Zuid-Afrika, de landen van
het Arabische schiereiland (Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatar, Oman, Verenigde Arabische Emiraten (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm
al-Qaiwayn, Ras als Khaimah en Fujairah), Koeweit en Jemen), Syrië, Iran, Jordanië, Bolivia, Brazilië, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador en
Colombia.
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VERORDENING (EG) Nr. 2202/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 december 2002
tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van
28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van
de invoerrechten in de sector granen (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 597/2002 (4), en met name op artikel 2,
lid 1,

(2)

In artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96 is
bepaald dat, indien in de loop van een toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de invoerrechten
5 EUR per ton verschilt van het vastgestelde recht, een
overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd. Dit
verschil heeft zich voorgedaan. De in Verordening (EG)
nr. 2122/2002 vastgestelde invoerrechten moeten
derhalve worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 2122/2002 worden
vervangen door de bijlagen I en II bij deze verordening.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De invoerrechten in de sector granen zijn vastgesteld bij
Verordening (EG) nr. 2122/2002 van de Commissie (5).

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 december 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 december 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
161 van 29.6.1996, blz. 125.
91 van 6.4.2002, blz. 9.
325 van 30.11.2002, blz. 5.
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BIJLAGE I
Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten

GN-code

1001 10 00

Omschrijving

Invoerrecht (2)
(in EUR/ton)

Harde tarwe van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit (1)

0,00

1001 90 91

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

1001 90 99

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan voor zaaidoeleinden (3)

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

0,00

1002 00 00

Rogge

1,07

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

1,07

1003 00 90

Gerst, niet bestemd voor zaaidoeleinden (4)

1,07

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

32,96

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (5)

32,96

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

1,07

(1) Voor harde (durum)tarwe die niet voldoet aan de in bijlage I van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde minimumkwaliteit voor harde tarwe van gemiddelde kwaliteit,
geldt het invoerrecht dat is vastgesteld voor zachte tarwe van lage kwaliteit.
(2) Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96) komt de
importeur in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:
— 3 EUR/t, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 EUR/t, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Finland of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.
(3) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 14 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
(4) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 8 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96 vastgestelde voorwaarden is voldaan.
(5) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
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BIJLAGE II
Berekeningselementen
(periode van 29 november tot en met 10 december 2002)
1. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:
Beursnoteringen

Product (eiwitgehalte bij 12 % vocht)

Notering (EUR/t)
Golf-premie (EUR/t)
Grote-Merenpremie (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2.14 %

HRW2.11,5 %

HRW2.11,5
%

YC3

HAD2

van gemiddelde
kwaliteit (*)

US barley
2

158,44

156,59

139,44

96,27

216,64 (**)

206,64 (**)

134,08 (**)

—

22,24

22,81

16,24

—

—

—

32,29

—

—

—

—

—

—

(*) Een korting („discount”) van 10 EUR/t (artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96).
(**) Fob Duluth.

2. Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico-Rotterdam: 14,45 EUR/t; Grote Meren-Rotterdam: 24,76 EUR/t.
3. Subsidies bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 26 november 2002
betreffende de sluiting van een aanvullend protocol betreffende de handel in bepaalde soorten vis
en visserijproducten bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds
(2002/969/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133 juncto artikel 300, lid 2,
eerste alinea, eerste zin,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Het is wenselijk de Europaovereenkomst waarbij een
associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Bulgarije, anderzijds (1), aan te vullen met een
aanvullend protocol, teneinde te voorzien in preferentiële voorwaarden voor de invoer in de Gemeenschap
van vis en visserijproducten van oorsprong uit de Republiek Bulgarije en voor de invoer in de Republiek Bulgarije van vis en visserijproducten van oorsprong uit de
Gemeenschap.
Daartoe dient een aanvullend protocol betreffende de
handelsregeling voor vis en visserijproducten aan voornoemde Europaovereenkomst te worden toegevoegd.
De overeenkomst in de vorm van een protocol dient te
worden goedgekeurd,

(1) PB L 358 van 31.12.1994, blz. 3.

BESLUIT:

Artikel 1
Het aanvullend protocol betreffende de handel in bepaalde
soorten vis en visserijproducten bij de Europaovereenkomst
waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, wordt namens de Gemeenschap
goedgekeurd.
De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.
Artikel 2
De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te
wijzen die bevoegd is het protocol te ondertekenen en daardoor
de Gemeenschap te binden.

Gedaan te Brussel, 26 november 2002.
Voor de Raad
De voorzitter
B. BENDTSEN
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AANVULLEND PROTOCOL
betreffende de handel in bepaalde soorten vis en visserijproducten bij de Europaovereenkomst
waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds
DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna „de Gemeenschap” genoemd,
enerzijds, en
DE REGERING VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE,
anderzijds,
OVERWEGENDE dat de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, hierna de „Europaovereenkomst”
genoemd, op 8 maart 1993 te Brussel is ondertekend en op 1 februari 1995 in werking is getreden;
OVERWEGENDE dat op grond van artikel 21, lid 5, en artikel 24 van de Europaovereenkomst door de Gemeenschap en
de Republiek Bulgarije technische onderhandelingen zijn gevoerd en met succes zijn afgesloten over wederzijdse tariefconcessies voor visserijproducten;
OVERWEGENDE dat de Gemeenschap en de Republiek Bulgarije voorts tot overeenstemming zijn gekomen over een
administratief eenvoudige methode om de overeengekomen tariefconcessies zo snel mogelijk geleidelijk ten uitvoer te
leggen;
BESLOTEN HEBBENDE de overeengekomen tariefconcessies toe te passen met het oog op de totstandbrenging van volledige vrijhandel voor alle vis en visserijproducten,
HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OVER ONDERSTAANDE BEPALINGEN:

Artikel 1
Vanaf de inwerkingtreding van dit protocol passen beide
partijen volledige vrijhandel toe voor alle producten die worden
genoemd in bijlage I bij dit protocol.

Artikel 2
Voor de berekening van de in artikel 1 genoemde verlagingen
worden de gebruikelijke wiskundige beginselen toegepast, met
dien verstande dat:
a) cijfers met 50 of minder na de decimale komma naar
beneden worden afgerond op het naaste gehele getal;

Vanaf de inwerkingtreding van dit protocol gaan beide partijen
over tot een verlaging van 30 % ad valorem van de douanerechten die door de Gemeenschap en de Republiek Bulgarije
worden toegepast op alle resterende vis en visserijproducten,
zoals gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 104/
2000 van de Raad en bijlage II bij dit protocol.

b) cijfers met meer dan 50 na de decimale komma naar boven
worden afgerond op het naaste gehele getal;

Een jaar na de inwerkingtreding van dit protocol wordt door
beide partijen nogmaals een verlaging toegepast van 30 % ad
valorem van de douanerechten zoals die werden toegepast ten
tijde van de inwerkingtreding van dit protocol.

Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand
volgende op de datum waarop de partijen elkaar ervan in
kennis stellen dat hun interne procedures zijn voltooid.

c) alle rechten van minder dan 2 % automatisch worden vastgesteld op 0 %.
Artikel 3

Artikel 4
Twee jaar na de inwerkingtreding van dit protocol, of eerder
indien aldus wordt overeengekomen, wordt voor alle vis en
visserijproducten volledige vrijhandel toegepast.

Dit protocol kan bij besluit van de Associatieraad worden
gewijzigd op basis van onderlinge overeenstemming en na
voltooiing van de interne procedures.
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Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre del dos mil dos.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεµβρίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizendtwee.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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BĲLAGE I
Producten bedoeld in artikel 1, eerste alinea, van dit protocol waarvoor vanaf de inwerkingtreding van het
protocol de handel volledig vrĳ zal zĳn
Tariefcode

Omschrĳving

0301 93

– – karper, levend

0302 69 11

– – – – karper, vers of gekoeld

0303 21

– – forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster), met uitzondering
van levers, hom en kuit, bevroren

0303 50 00

– haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), met uitzondering van levers, hom en kuit, bevroren

0303 71

– – sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.) en sprot (Sprattus
sprattus), bevroren:

0303 74

– – makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), bevroren

0303 79

– – andere bevroren vis

0304 10 19

– – – – filets van andere zoetwatervis, vers of gekoeld

ex 0304 10 38

– – – – filets van haring en makreel (ook indien fĳngemaakt), vers of gekoeld

ex 0304 10 91

– – – ander visvlees, vers of gekoeld, van zoetwatervis, andere dan forel

0304 20

– filets, bevroren

0304 90

– ander visvlees (ook indien fĳngemaakt), bevroren

0305 30

– visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt

0305 41 00

– – pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus
rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho), gerookt

0305 49

– – andere gerookte vis, filets daaronder begrepen

0305 69

– – andere gezouten, doch niet gedroogde of gerookte vis en andere vis, gepekeld

0306 13 30

– – garnalen van het geslacht Crangon, bevroren

0306 23 31

– – – – garnalen van het geslacht Crangon, vers, gekoeld, gestoomd of in water gekookt

0306 23 39

– – – – andere

0307 31 10

– – – mosselen (Mytilus spp.), levend, vers of gekoeld

0307 39 10

– – – mosselen (Mytilus spp.), andere dan levend, vers of gekoeld

0307 49

– – inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) en pĳlinktvissen (Ommastrephes
spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), andere dan levend, vers of gekoeld

0307 99 13

– – – – tapĳtschelp en andere soorten van de familie Veneridae, bevroren

1604 12

– – haring, bereid of verduurzaamd

1604 14

– – tonĳn, boniet en bonito (Sarda spp.), bereid of verduurzaamd

1604 19 10

– – – zalmvissen, andere dan zalm, bereid of verduurzaamd

1604 19 91

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

1604 19 92

– – – – – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), bereid of verduurzaamd

1604 19 93

– – – – – koolvis (Pollachius virens), bereid of verduurzaamd

1604 19 94

– – – – – heek (Merluccius spp., Urophycis spp.), bereid of verduurzaamd

1604 20

– andere bereidingen en conserven van vis

1604 30

– kaviaar en kaviaarsurrogaten

1605 20

– bereidingen en conserven van garnaal

1605 90

– schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, bereid of verduurzaamd
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BĲLAGE II (1)
Producten bedoeld in artikel 1 van het protocol waarvoor de douanerechten binnen een overgangsperiode van
twee jaar zullen worden afgeschaft

Tariefcode

Omschrĳving

Levende vis:
0301 10

– siervis:

0301 10 10

– – zoetwatervis

0301 10 90

– – zeevis
– andere levende vis:

0301 91

– – forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster):

0301 91 10

– – – van de soorten „Oncorhynchus apache” en „Oncorhynchus chrysogaster”

0301 91 90

– – – andere

0301 92 00

– – paling of aal (Anguilla spp.)

0301 99

– – andere:
– – – zoetwatervis:

0301 99 11

– – – – Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)

0301 99 19

– – – – andere

0301 99 90

– – – zeevis
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

– – forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster):

0302 11 10

– – – van de soorten „Oncorhynchus apache” en „Oncorhynchus chrysogaster”

0302 11 90

– – – andere

0302 12 00

– – Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus
rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)

0302 19 00

– – andere
– platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae), met
uitzondering van levers, hom en kuit:

0302 21

– – heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

0302 21 10

– – – zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

0302 21 30

– – – Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

0302 21 90

– – – Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis)

0302 22 00

– – schol (Pleuronectes platessa)

0302 23 00

– – tong (Solea spp.)

0302 29

– – andere:

0302 29 10

– – – schartong (Lepidorhombus spp.)

0302 29 90

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

0302 31

– – witte tonĳn (Thunnus alalunga):

0302 31 10

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bĳ post 1604

0302 31 90

– – – andere

0302 32

– – geelvintonĳn (Thunnus albacares):

0302 32 10

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bĳ post 1604

0302 32 90

– – – andere

(1) Ex Verordening (EG) nr. 2263/2000 van de Commissie (PB L 264 van 18.10.2000, blz. 1).
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Tariefcode

Omschrĳving

0302 33

– – boniet:

0302 33 10

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bĳ post 1604

0302 33 90

– – – andere

0302 39

– – andere:
– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bĳ post 1604:

0302 39 11
0302 39 19

– – – – gewone of blauwvintonĳn (Thunnus thynnus)
– – – – andere
– – – andere:

0302 39 91

– – – – gewone of blauwvintonĳn (Thunnus thynnus)

0302 39 99

– – – – andere

0302 40 00

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

0302 50

– kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), met uitzondering van levers, hom
en kuit:

0302 50 10

– – van de soort „Gadus morhua”

0302 50 90

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

0302 61

– – sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.) en sprot (Sprattus
sprattus):

0302 61 10

– – – sardines van de soort „Sardina pilchardus”

0302 61 30

– – – sardines van het geslacht „Sardinops”; sardinella's (Sardinella spp.)

0302 61 80

– – – sprot (Sprattus sprattus)

0302 62 00

– – schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

– – koolvis (Pollachius virens)

0302 64 00

– – makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0302 65

– – haai:

0302 65 20

– – – doornhaai (Squalus acanthias)

0302 65 50

– – – hondshaai (Scyliorhinus spp.)

0302 65 90

– – – andere

0302 66 00

– – paling of aal (Anguilla spp.)

ex 0302 69

– – andere:
– – – zoetwatervis:

0302 69 19

– – – – andere
– – – zeevis:
– – – – vis van het geslacht „Euthynnus”, andere dan boniet bedoeld bĳ onderverdeling 0302 33:

0302 69 21
0302 69 25

– – – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bĳ post 1604
– – – – – andere
– – – – Noorse schelvis (Sebastes spp.):

0302 69 31

– – – – – van de soort „Sebastes marinus”

0302 69 33

– – – – – andere

0302 69 35

– – – – vis van de soort „Boreogadus saida”

0302 69 41

– – – – wĳting (Merlangius merlangus)

0302 69 45

– – – – leng (Molva spp.)

0302 69 51

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

0302 69 55

– – – – ansjovis (Engraulis spp.)

0302 69 61

– – – – zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.)
– – – – heek (Merluccius spp., Urophycis spp.):
– – – – – van het geslacht „Merluccius”:

0302 69 66

– – – – – – Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius paradoxus)

0302 69 67

– – – – – – Australische heek (Merluccius australis)

0302 69 68

– – – – – – andere
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Tariefcode

Omschrĳving

0302 69 69

– – – – – van het geslacht „Urophycis”

0302 69 75

– – – – braam (Brama spp.)

0302 69 81

– – – – zeeduivel (Lophius spp.)

0302 69 85

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

0302 69 86

– – – – zuidelĳke blauwe wĳting (Micromesistius australis)

0302 69 87

– – – – zwaardvis (Xiphias gladius)

0302 69 91

– – – – horsmakreel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

0302 69 92

– – – – roze koningklip (Genypterus blacodes)

0302 69 94

– – – – zeebaars (Dicentrarchus labrax)

0302 69 95

– – – – goudbrasem (Sparus aurata)

0302 69 98

– – – – andere

0302 70 00

– levers, hom en kuit
Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bĳ post 0304:

0303 10 00

– Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus),
met uitzondering van levers, hom en kuit
– andere zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van levers, hom en kuit:

0303 22 00

– – Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)

0303 29 00

– – andere
– platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae), met
uitzondering van levers, hom en kuit:

0303 31

– heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

0303 31 10

– – – zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 31 30

– – – Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

0303 31 90

– – – Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis)

0303 32 00

– – schol (Pleuronectes platessa)

0303 33 00

– – tong (Solea spp.)

0303 39

– – andere:

0303 39 10

– – – bot (Platichthys flesus)

0303 39 20

– – – schartong (Lepidorhombus spp.)

0303 39 30

– – – vis van het geslacht „Rhombosolea”

0303 39 80

– – – 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 producten bedoeld bĳ post 1604:

0303 41 11

– – – – in gehele staat

0303 41 13

– – – – ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”)

0303 41 19

– – – – andere (bĳvoorbeeld „heads off”)

0303 41 90

– – – andere

0303 42

– – geelvintonĳn (Thunnus albacares):
– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bĳ post 1604:
– – – – in gehele staat:

0303 42 12

– – – – – wegende meer dan 10 kg per stuk

0303 42 18

– – – – – andere
– – – – ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”):
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Tariefcode

Omschrĳving

0303 42 32

– – – – – wegende meer dan 10 kg per stuk

0303 42 38

– – – – – andere
– – – – andere (bĳvoorbeeld „heads off”):

0303 42 52

– – – – – wegende meer dan 10 kg per stuk

0303 42 58

– – – – – andere

0303 42 90

– – – andere

0303 43

– – boniet:
– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bĳ post 1604:

0303 43 11

– – – – in gehele staat

0303 43 13

– – – – ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”)

0303 43 19

– – – – andere (bĳvoorbeeld „heads off”)

0303 43 90

– – – andere

0303 49

– – andere:
– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bĳ post 1604:
– – – – gewone of blauwvintonĳn (Thunnus thynnus):

0303 49 21

– – – – – in gehele staat

0303 49 23

– – – – – ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”)

0303 49 29

– – – – – andere (bĳvoorbeeld „heads off”)
– – – – andere:

0303 49 41

– – – – – in gehele staat

0303 49 43

– – – – – ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”)

0303 49 49

– – – – – andere (bĳvoorbeeld „heads off”)

0303 49 90

– – – andere

0303 60

– kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), met uitzondering van levers, hom
en kuit:

0303 60 11

– – van de soort „Gadus morhua”

0303 60 19

– – van de soort „Gadus ogac”

0303 60 90

– – van de soort „Gadus macrocephalus”
– andere vis, met uitzondering van levers, hom en kuit:

0303 72 00

– – schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

0303 73 00

– – koolvis (Pollachius virens)

0303 75

– – haai:

0303 75 20

– – – doornhaai (Squalus acanthias)

0303 75 50

– – – hondshaai (Scyliorhinus spp.)

0303 75 90

– – – andere

0303 76 00

– – paling of aal (Anguilla spp.)

0303 77 00

– – zeebaars (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

0303 78

– – heek (Merluccius spp., Urophycis spp.):
– – – van het geslacht „Merluccius”:

0303 78 11

– – – – Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius paradoxus)

0303 78 12

– – – – Argentĳnse heek of Zuid-Amerikaanse heek (Merluccius hubbsi)

0303 78 13

– – – – Australische heek (Merluccius australis)

0303 78 19

– – – – andere

0303 78 90

– – – van het geslacht „Urophycis”

0303 80

– levers, hom en kuit:

0303 80 10

– – kuit en hom, bestemd voor de vervaardiging van desoxyribonucleïnezuur of protaminesulfaat

0303 80 90

– – andere
Visfilets en ander visvlees (ook indien fĳngemaakt), vers, gekoeld of bevroren:
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Tariefcode

ex 0304 10

Omschrĳving

– vers of gekoeld:
– – filets:
– – – van zoetwatervis:

0304 10 11

– – – – van forel van de soorten „Salmo trutta”, „Oncorhynchus mykiss”, „Oncorhynchus clarki”,
„Oncorhynchus aguabonita” en „Oncorhynchus gilae”

0304 10 13

– – – – van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), van Atlantische zalm (Salmo salar) en van Donauzalm (Hucho hucho)
– – – andere:

0304 10 31

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

0304 10 33

– – – – van koolvis (Pollachius virens)

0304 10 35

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

ex 0304 10 38

– – – – andere
– – ander visvlees, ook indien fĳngemaakt:

ex 0304 10 91

– – – van zoetwatervis
– – – ander:

0304 10 97

– – – – haringlappen

0304 10 98

– – – – ander
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

0305 20 00

– vislevers, hom en kuit, gedroogd, gerookt, gezouten of gepekeld

0305 42 00

– – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)
– 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:
– – – vis van de soort „Boreogadus saida”:

0305 59 11

– – – – gedroogd, ongezouten

0305 59 19

– – – – gedroogd, gezouten

0305 59 30

– – – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 59 50

– – – ansjovis (Engraulis spp.)

0305 59 60

– – – zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides) en Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis)

0305 59 70

– – – Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

0305 59 90

– – – andere
– vis, gezouten, doch niet gedroogd of gerookt, alsmede gepekelde vis:

0305 61 00

– – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 62 00

– – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 63 00

– – ansjovis (Engraulis spp.)
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

– – langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

0306 11 10

– – – staarten van langoesten

0306 11 90

– – – andere
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Tariefcode

Omschrĳving

0306 12

– – zeekreeften (Homarus spp.):

0306 12 10

– – – in gehele staat

0306 12 90

– – – andere

ex 0306 13

– – garnalen:

0306 13 10

– – – van de familie „Pandalidae”

0306 13 40

– – – van de soort „Parapenaeus longirostris”

0306 13 50

– – – van het geslacht „Penaeus”

0306 13 80

– – – andere

0306 14

– – krabben:

0306 14 10

– – – van de soorten „Paralithodes camchaticus” en „Callinectes sapidus” en van het geslacht
„Chionoecetes”

0306 14 30

– – – Noordzeekrabben (Cancer pagurus)

0306 14 90

– – – andere

0306 19

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

0306 19 10

– – – rivierkreeften

0306 19 30

– – – langoestines (Nephrops norvegicus)

0306 19 90

– – – andere
– niet bevroren:

0306 21 00

– – langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 22

– – zeekreeften (Homarus spp.):

0306 22 10

– – – levende
– – – andere:

0306 22 91

– – – – in gehele staat

0306 22 99

– – – – andere

ex 0306 23

– – garnalen:

0306 23 10

– – – van de familie „Pandalidae”

0306 23 90

– – – andere

0306 24

– – krabben:

0306 24 10

– – – van de soorten „Paralithodes camchaticus” en „Callinectes sapidus” en van het geslacht
„Chionoecetes”

0306 24 30

– – – Noordzeekrabben (Cancer pagurus)

0306 24 90

– – – andere

0306 29

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

0306 29 10

– – – rivierkreeften

0306 29 30

– – – langoestines (Nephrops norvegicus)

0306 29 90

– – – andere
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

– – levend, vers of gekoeld
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0307 29

– – andere:

0307 29 10

– – – jakobsschelpen (Pecten maximus), bevroren

0307 29 90

– – – andere
– mosselen (Mytilus spp., Perna spp.):

ex 0307 31
0307 31 90
ex 0307 39
0307 39 90

– – levend, vers of gekoeld:
– – – van het geslacht „Perna”
– – andere:
– – – van het geslacht „Perna”
– inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.); pĳlinktvissen (Ommastrephes spp.,
Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307 41
0307 41 10

– – levend, vers of gekoeld:
– – – inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
– – – pĳlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307 41 91
ex 0307 41 99

– – – – van het geslacht „Loligo” en van de soort „Ommastrephes sagittatus”
– – – – andere
– achtarmige inktvissen (Octopus spp.):

0307 51 00

– – levend, vers of gekoeld

0307 59

– – andere:

0307 59 10

– – – bevroren

0307 59 90

– – – andere

0307 60 00

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

0307 91 00
ex 0307 99

– – levend, vers of gekoeld
– – andere:
– – – bevroren:

0307 99 11

– – – – van het geslacht „Illex”

0307 99 15

– – – – kwallen (Rhopilema spp.)

0307 99 18

– – – – andere ongewervelde waterdieren

0307 99 90

– – – andere
Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit:
– – vis, geheel of in stukken, doch niet fĳngemaakt:

1604 11 00

– – zalm

1604 13

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

1604 13 11

– – – – in olĳfolie

1604 13 19

– – – – andere

1604 13 90

– – – andere

1604 15

– – makreel:
– – – van de soorten „Scomber scombrus” en „Scomber japonicus”:

1604 15 11

– – – – filets

1604 15 19

– – – – andere

1604 15 90

– – – van de soort „Scomber australasicus”

1604 16 00

– – ansjovis

ex 1604 19

– – andere:
– – – vis van het geslacht „Euthynnus” andere dan boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):

1604 19 31

– – – – filets, zogenaamde „loins”

L 335/27

L 335/28
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1604 19 39
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– – – – andere
– – – vis van de soort „Orcynopsis unicolor”
– – – – andere:

1604 19 95

– – – – – Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, pollak of vlaswĳting (Pollachius
pollachius)

1604 19 98

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

1605 10 00

– krab

1605 30

– zeekreeft:

1605 30 10

– – vlees van zeekreeften, gekookt, bestemd voor de verwerkende industrie voor de vervaardiging
van kreeftenboter, kreeftenpasteien, kreeftensoep of kreeftensaus

1605 30 90

– – andere

1605 40 00

– andere schaaldieren

ex 1902 20
1902 20 10

– gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wĳze bereid):
– – bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis, schaal- of weekdieren of andere ongewervelde
waterdieren
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