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VERORDENING (EG) Nr. 54/2003 VAN DE COMMISSIE
van 13 januari 2003
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 14 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 januari 2003.
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 13 januari 2003 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 ( )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052
204
212
999

76,7
48,2
102,0
75,6

0707 00 05

052
628
999

135,2
151,4
143,3

0709 10 00

220
999

91,4
91,4

0709 90 70

052
204
999

92,5
165,0
128,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
999

52,4
54,6
55,4
54,1

0805 20 10

204
999

68,5
68,5

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

052
204
220
624
999

65,5
78,2
54,6
75,1
68,3

0805 50 10

052
220
600
999

76,2
81,2
79,7
79,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

41,6
97,8
106,8
128,1
93,6

0808 20 50

052
400
528
720
999

124,8
118,8
82,9
48,6
93,8

1

(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. 55/2003 VAN DE COMMISSIE
van 13 januari 2003
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. 1832/2002 (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 de 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, 13 januari 2003.
Voor de Commissie
Frederik BOLKESTEIN

Lid van de Commissie

(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
(2) PB L 290 van 28.10.2002, blz. 1.

(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

1.

Omschrĳving

Indeling
GN-code

Motivering

(1)

(2)

(3)

Kant-en-klaarmaaltĳd, bestaande uit de
volgende twee afzonderlĳk verpakte bestanddelen, als assortiment opgemaakt voor de
verkoop in het klein:

1904 90 10

a) voorgekookte rĳst (150 g) en
b) kerrieschotel (200 g), bestaande uit
kokosmelk (72 %), kippenvlees (20 %),
kruidenmengsel (7 %), citroengras (0,5 %)
en ansjovisextract (0,5 %).
2.

Kant-en-klaarmaaltĳd, bestaande uit de
volgende twee afzonderlĳk verpakte bestanddelen, als assortiment opgemaakt voor de
verkoop in het klein:

Het product is opgemaakt voor de verkoop in het
klein in overeenstemming met algemene regel 3
b). Het ontleent zĳn wezenlĳke karakter aan het
rĳstbestanddeel (post 1904).

1904 90 12

a) voorgekookte rĳst (150 g) en
b) kerrieschotel (200 g), bestaande uit
kokosmelk (65 %), kippenvlees (14 %),
kruidenmengsel (13,2 %), aubergines
(3 %), basilicum (2,5 %) en ansjovisextract
(2,3 %).
3.

Kant-en-klaarmaaltĳd, bestaande uit de
volgende twee afzonderlĳk verpakte bestanddelen, als assortiment opgemaakt voor de
verkoop in het klein:

Kant-en-klaarmaaltĳd, bestaande uit de
volgende twee afzonderlĳk verpakte bestanddelen, als assortiment opgemaakt voor de
verkoop in het klein:

1904 90 10

Product in poedervorm met de volgende
samenstelling (in gewichtspercenten):
– proteïne
– collageengehalte: 65
– vocht
– as (550 °C)

92
4
4.

Het in water oplosbare product is bereid uit
beenderen door middel van hydrolyse. Het
wordt gebruikt om water te binden in,
bĳvoorbeeld, vleesproducten.

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3 b) en 6 voor de interpretatie van
de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van
de GN-codes 1904, 1904 90 en 1904 90 10.
Het product is opgemaakt voor de verkoop in het
klein in overeenstemming met algemene regel 3
b). Het ontleent zĳn wezenlĳke karakter aan het
rĳstbestanddeel (post 1904).

2202 90 91

a) voorgekookte rĳst (150 g) en
b) kerrieschotel (200 g), bestaande uit
kokosmelk (50 %), rundvlees (20 %), aardappelen (15 %), kruidenmengsel (7 %),
grondnoten (3 %), ansjovisextract (3 %) en
uien (2 %).
5.

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3 b) en 6 voor de interpretatie van
de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van
de GN-codes 1904, 1904 90 en 1904 90 10.
Het product is opgemaakt voor de verkoop in het
klein in overeenstemming met algemene regel 3
b). Het ontleent zĳn wezenlĳke karakter aan het
rĳstbestanddeel (post 1904).

a) voorgekookte rĳst (150 g) en
b) kerrieschotel (200 g), bestaande uit
kokosmelk
(65,4 %),
kippenvlees
(15,5 %), aardappelen (10 %), kruidenmengsel (7,1 %) en ansjovisextract (2 %).
4.

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3 b) en 6 voor de interpretatie van
de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van
de GN-codes 1904, 1904 90 en 1904 90 10.

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3 b) en 6 voor de interpretatie van
de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van
de GN-codes 1904, 1904 90 en 1904 90 10.
Het product is opgemaakt voor de verkoop in het
klein in overeenstemming met algemene regel 3
b.) Het ontleent zĳn wezenlĳke karakter aan het
rĳstbestanddeel (post 1904).

3504 00 00

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 3504 en 3504 00 00.
Rekening houdend met zĳn samenstelling en
vanwege het feit dat het is bereid uit beenderen,
kan het product niet worden aangemerkt als een
vleesextract van post 1603. Vanwege het collageengehalte en het asgehalte kan het evenmin
worden aangemerkt als een gelatine van post
3503.
Door het hoge proteïnegehalte heeft het product
de kenmerken van een proteïne-isolaat van post
3504.
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VERORDENING (EG) Nr. 56/2003 VAN DE COMMISSIE
van 13 januari 2003
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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 4, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Voor tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen
bedragen de maximale restituties die nodig zijn voor de
toekenning van certificaten voor de totale indicatieve
hoeveelheid, binnen de grenzen van de hoeveelheden
waarvoor offertes zijn ingediend, niet meer dan anderhalf maal de indicatieve restitutie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bij Verordening (EG) nr. 2259/2002 van de
Commissie (3) is een openbare inschrijving geopend en
zijn de indicatieve eenheidsbedragen van de restitutie en
de indicatieve hoeveelheden vastgesteld voor andere
uitvoercertificaten van het A3-stelsel dan die welke in
het kader van de voedselhulp worden aangevraagd.

De maximale eenheidsbedragen van de restituties en de afgiftepercentages voor tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen
in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2259/2002
geopende openbare inschrijving zijn vermeld in de bijlage bij
deze verordening.

Afhankelijk van de ingediende offertes moeten de maximale eenheidsbedragen van de restitutie worden vastgesteld, alsmede de afgiftepercentages voor de offertes
waarin de maximumrestitutie wordt gevraagd.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 15 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 januari 2003.
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 344 van 19.12.2002, blz. 5.
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BĲLAGE

Maximaal eenheidsbedrag van de restitutie
(in EUR/t netto)

Afgiftepercentage voor de hoeveelheden
waarvoor het maximale eenheidsbedrag van
de restitutie wordt gevraagd

Tomaten

20

100 %

Sinaasappelen

23

91 %

Citroenen

18

41 %

Appelen

11

9%

Product
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RICHTLIJN 2003/5/EG VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 2003
houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde deltamethrin op te nemen als
werkzame stof
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

in artikel 5, lid 1, onder a) en b), en lid 3, van Richtlijn
91/414/EEG gestelde eisen, met name voor de toepassingen waarvoor zij zijn onderzocht en die zijn opgenomen in de evaluatieverslagen van de Commissie.
Deltamethrin moet derhalve in bijlage I worden opgenomen om ervoor te zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten, in alle lidstaten
kunnen worden toegelaten overeenkomstig het bepaalde
in die richtlijn.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/81/EG van
de Commissie (2), en met name op artikel 6, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 3600/92 van de Commissie
van 11 december 1992 houdende bepalingen voor de
uitvoering van de eerste fase van het werkprogramma
als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG
van de Raad betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2266/2000 (4), is een lijst vastgesteld van werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen die moeten worden onderzocht met het oog op
hun opneming in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Die
lijst is, inclusief deltamethrin, opgenomen in Verordening (EG) nr. 933/94 van de Commissie van 27 april
1994 houdende vaststelling van de werkzame stoffen
van gewasbeschermingsmiddelen en aanwijzing van de
als rapporteur optredende lidstaten voor de uitvoering
van Verordening (EEG) nr. 3600/92 (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2230/95 (6).

(2)

De uitwerking van deltamethrin op de gezondheid van
de mens en het milieueffect ervan zijn overeenkomstig
het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3600/92 beoordeeld voor een reeks door de kennisgevers voorgestelde
toepassingen. Bij Verordening (EG) nr. 933/94 is
Zweden aangewezen als rapporterende lidstaat. Zweden
heeft op 6 oktober 1998 overeenkomstig artikel 7, lid 1,
onder c), van Verordening (EEG) nr. 3600/92 het
betrokken beoordelingsverslag met aanbevelingen bij de
Commissie ingediend.

(3)

Het beoordelingsverslag is door de lidstaten en de
Commissie onderzocht in het kader van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid. Dit
onderzoek is op 18 oktober 2002 afgesloten met het
evaluatieverslag van de Commissie over deltamethrin.

(4)

Bij het onderzoek zijn geen vragen of problemen aan
het licht gekomen op grond waarvan het Wetenschappelijk Comité voor planten moest worden geraadpleegd.

(5)

Uit de verschillende analyses is gebleken dat mag worden
verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die deltamethrin bevatten, in het algemeen zullen voldoen aan de

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

230 van 19.8.1991, blz. 1.
276 van 12.10.2002, blz. 28.
366 van 15.12.1992, blz. 10.
259 van 13.10.2000, blz. 27.
107 van 28.4.1994, blz. 8.
225 van 22.9.1995, blz. 1.

(6)

Het evaluatieverslag is nodig voor de deugdelijke tenuitvoerlegging door de lidstaten van verschillende punten
van de in Richtlijn 91/414/EEG opgenomen uniforme
beginselen. Daarom moet worden bepaald dat de
lidstaten de goedgekeurde evaluatieverslagen, met
uitzondering van de vertrouwelijke informatie, voor
raadpleging door alle belanghebbende partijen ter
beschikking moeten houden.

(7)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn
voordat een werkzame stof in bijlage I wordt opgenomen, zodat de lidstaten en de belanghebbende partijen
in staat zijn te voldoen aan de nieuwe eisen die uit de
opneming voortvloeien.

(8)

Zodra de stof is opgenomen, moeten de lidstaten een
redelijke termijn krijgen om de bepalingen van Richtlijn
91/414/EEG uit te voeren ten aanzien van deltamethrin
bevattende gewasbeschermingsmiddelen, en met name
om bestaande toelatingen opnieuw te bezien, teneinde
ervoor te zorgen dat aan de in bijlage I bij Richtlijn 91/
414/EEG vastgestelde voorwaarden is voldaan. Er moet
een langere termijn worden vastgesteld voor de indiening en de beoordeling van het volledige dossier van elk
gewasbeschermingsmiddel overeenkomstig de bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde uniforme beginselen.

(9)

Richtlijn 91/414/EEG moet derhalve dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(10)

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

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.
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Artikel 2
De lidstaten houden het evaluatieverslag voor deltamethrin
voor raadpleging ter beschikking van alle belanghebbende
partijen die daarom verzoeken, met uitzondering van de
vertrouwelijke informatie zoals bedoeld in artikel 14 van Richtlijn 91/414/EEG.
Artikel 3
De lidstaten dragen zorg voor vaststelling en bekendmaking
uiterlijk op 30 april 2004 van de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Zij passen deze bepalingen met ingang van 1 mei 2004 toe.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar
verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de
lidstaten.

14.1.2003

2. Elk gewasbeschermingsmiddel dat deltamethrin als enige
werkzame stof of als één van de uiterlijk op 31 oktober 2003
in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame
stoffen bevat, moet opnieuw door de lidstaten worden beoordeeld overeenkomstig de in bijlage VI bij Richtlijn 91/414/EEG
vastgestelde uniforme beginselen en op basis van een dossier
dat voldoet aan de in bijlage III bij voornoemde richtlijn
bepaalde eisen. Op basis van die beoordeling moeten zij
bepalen of het middel voldoet aan de voorwaarden van artikel
4, lid 1, onder b), c), d) en e), van Richtlijn 91/414/EEG. Indien
nodig moeten zij de toelating uiterlijk op 31 oktober 2007
wijzigen of intrekken.
Artikel 5
Deze richtlijn treedt in werking op 1 november 2003.
Artikel 6
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Artikel 4
1.
De lidstaten moeten de toelating van elk gewasbeschermingsmiddel dat deltamethrin bevat, evalueren om ervoor te
zorgen dat de in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde
voorwaarden betreffende deltamethrin in acht worden
genomen. Indien nodig moeten zij de toelating uiterlijk op 30
april 2004 wijzigen of intrekken.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

14.1.2003

BĲLAGE
Aan de tabel in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG toe te voegen tekst:

Nr.

Deltamethrin
CAS nr. 52918-63-5

IUPAC-benaming

(S)-α-cyaan-3-fenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dibroomvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat

CIPAC nr. 333

Zuiverheid (1)

980 g/kg

Inwerkingtreding

1 november 2003

Geldigheidsduur

31 oktober 2013

Specifieke bepalingen

De stof mag alleen worden toegestaan voor
gebruik als insecticide.

— in het bĳzonder aandacht besteden aan de
veiligheid van degene die de stof toepast en
ervoor zorgen dat in de voorwaarden voor
de toelating adequate beschermingsmaatregelen zĳn opgenomen;
— de situatie inzake de acute blootstelling van
de consument via de voeding volgen met
het oog op toekomstige herzieningen van
de maximumresidugehalten;
— in het bĳzonder aandacht besteden aan de
bescherming van waterorganismen, bĳen en
geleedpotigen die niet tot de doelsoorten
behoren, en ervoor zorgen dat in de voorwaarden voor toelating, waar nodig, risicobeperkende maatregelen zĳn opgenomen.
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Voor de toepassing van de in bĳlage VI opgenomen uniforme beginselen moet rekening
worden gehouden met de conclusies van het
evaluatieverslag over deltamethrin, met name
de aanhangsels I en II, dat op 18 oktober 2002
door het Permanent Plantenziektekundig
Comité is goedgekeurd. Bĳ deze algemene
beoordeling moeten de lidstaten:

NL

„40

Benaming,
Identificatienummers

(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.”
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 16 december 2002
betreffende de gelijkwaardigheid van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor
de teelt van zaaizaad en de gelijkwaardigheid van in derde landen voortgebracht zaaizaad
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/17/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

schriften voorzien voorts in het bemonsteren en onderzoeken van zaad volgens de methoden van de „International Seed Testing Association” (ISTA) of, in voorkomend
geval, overeenkomstig de voorschriften van de „Association of Official Seed Analysts” (AOSA).

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966
betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen (1), en met name op artikel 16, lid 1,
Gelet op Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966
betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (2), en met
name op artikel 16, lid 1,

(3)

Uit onderzoek van die voorschriften en van de wijze
waarop ze worden toegepast in die derde landen, is
gebleken dat de veldkeuring van gewassen voor de teelt
van zaaizaad voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG en 2002/
57/EG. De nationale bepalingen waaraan het in deze
landen geoogste en gecontroleerde zaad wordt onderworpen, bieden ten aanzien van de eigenschappen van
het zaad en van de regelingen voor het onderzoek van
het zaad, het waarborgen van de rasechtheid, de merking
en de controle, dezelfde garanties als de bepalingen die
gelden voor in de Gemeenschap geoogst en gecontroleerd zaad, voorzover daarnaast ook wordt voldaan aan
andere voorwaarden betreffende gewassen voor de teelt
van zaaizaad en betreffende voortgebracht zaad, met
name inzake de op de verpakkingen te vermelden gegevens.

(4)

In Beschikking 95/514/EG van de Raad van 29
november 1995 betreffende de gelijkstelling van in derde
landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de
teelt van zaaizaad en de gelijkstelling van in derde
landen voortgebracht zaaizaad (5) is voor een beperkte
periode bepaald dat in derde landen verrichte veldkeuringen voor bepaalde soorten gewassen die voor de
productie van zaaizaad worden gebruikt, gelijkwaardig
zijn aan overeenkomstig communautaire regelgeving
uitgevoerde veldkeuringen en dat in die landen voortgebracht zaad wordt beschouwd als gelijkwaardig aan
overeenkomstig communautaire regelgeving voortgebracht zaad.

Gelet op Richtlijn 2002/54/EG van de Raad van 13 juni 2002
betreffende het in de handel brengen van bietenzaad (3), en met
name op artikel 23, lid 1,
Gelet op Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002
betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (4), en met name op artikel 20,
lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In de voorschriften betreffende de officiële controle van
zaaizaad in Argentinië, Australië, Bulgarije, Canada,
Chili, Tsjechië, Estland, Kroatië, Hongarije, Israël,
Letland, Marokko, Nieuw-Zeeland, Polen, Roemenië,
Slovenië, Slowakije, Turkije, de Verenigde Staten van
Amerika, Uruguay, Joegoslavië en Zuid-Afrika is in een
officiële veldkeuring tijdens de teelt van het zaaizaad
voorzien.
In principe wordt in die voorschriften bepaald dat zaad
officieel mag worden gecertificeerd en zaadverpakkingen
officieel mogen worden gesloten overeenkomstig de
OESO-programma's voor de certificering van rassen van
zaaizaad in het internationale handelsverkeer. Die voor-

(1) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2298/66. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 2001/64/EG (PB L 234 van 1.9.2001, blz. 60).
(2) PB 125 van 11.7.1966, blz. 1309/66. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 2001/64/EG.
(3) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 12.
(4) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 74. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn
2002/68/EG (PB L 195 van 24.7.2002, blz. 32).

(5) PB L 296 van 9.12.1995, blz. 34. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2002/276/EG van de Commissie (PB L 96 van 13.4.2002,
blz. 28).
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Aangezien Beschikking 95/514/EG na 31 december
2002 niet meer van toepassing is, moet een nieuwe
beschikking worden vastgesteld en moet de werkingssfeer ervan worden uitgebreid, met name tot Estland,
Letland en Joegoslavië.

(6)

Het lijkt wenselijk de geldigheidsduur van de bij deze
beschikking erkende gelijkwaardigheid te beperken tot
vijf jaar.

(7)

Het is passend in deze beschikking specifieke regels op
te nemen — overeenkomend met de regels voorzien in
Beschikking 86/110/EEG (1), welke niet meer van toepassing is — betreffende het opnieuw etiketteren en het
opnieuw sluiten van verpakkingen in de Gemeenschap.

(8)

(9)

In de huidige wetgeving is reeds voorzien in de verplichting om met betrekking tot zaad dat in de Gemeenschap
in de handel wordt gebracht, waaronder nog niet definitief gecertificeerd zaad, aan te duiden of het zaad
chemisch behandeld is dan wel het ras genetisch gemodificeerd is. Het is passend om gedetailleerde regels te
bepalen voor de nauwkeurige aanduiding op etiketten
van gecertificeerd zaad dat in het kader van deze
beschikking wordt ingevoerd. Het is passend dat deze
regels een weerspiegeling vormen van de regels van
Beschikking 95/514/EG. Voor de toekomst zou het een
goede zaak zijn dat de bijlagen van de onderhavige
beschikking worden bijgewerkt, opdat ingevoerd zaad
onderworpen blijft aan vereisten die gelijkwaardig zijn
met eventuele nieuwe regels die van kracht worden,
inzonderheid voor nog niet definitief gecertificeerd zaad.
Bepaalde wijzigingen in de bijlagen bij deze beschikking
moeten worden vastgesteld in overeenstemming met
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van
de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (2),

L 8/11
Artikel 2

Mits aan de in punt B van bijlage II vastgestelde voorwaarden is
voldaan, wordt zaaizaad van de in bijlage I vermelde soorten
dat in de in die bijlage genoemde landen is voortgebracht en
door de aldaar vermelde autoriteiten is gecertificeerd, met
uitzondering van zaad van generaties die aan het basiszaad
voorafgaan, beschouwd als gelijkwaardig aan zaad dat voldoet
aan de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG en
2002/57/EG.
Artikel 3
1. Wanneer gelijkwaardig zaaizaad in de Gemeenschap
opnieuw wordt geëtiketteerd en verpakt („re-labelling” en „refastening”) als bedoeld in de OESO-programma's voor de certificering van rassen van zaaizaad in het internationale handelsverkeer, zijn de in de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG,
2002/54/EG en 2002/57/EG vastgestelde voorschriften betreffende het opnieuw sluiten van verpakkingen met in de
Gemeenschap voortgebracht zaaizaad van overeenkomstige
toepassing.
De eerste alinea geldt onverminderd de voor dergelijke handelingen geldende OESO-voorschriften.
2. Wanneer het opnieuw etiketteren en verpakken in de
Gemeenschap van gelijkwaardig zaaizaad noodzakelijk is,
mogen EG-etiketten alleen worden gebruikt:
a) indien in de lidstaten voortgebrachte zaden en in derde
landen voortgebrachte zaden van hetzelfde ras en dezelfde
categorie worden gemengd om de kiemcapaciteit te verbeteren, op voorwaarde dat
— het mengsel homogeen is, en
— elk land van voortbrenging op het etiket is vermeld; of
b) voor kleine EG-verpakkingen als bedoeld in Richtlijn 66/
401/EEG of in Richtlijn 2002/54/EG.
Artikel 4

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Wijzigingen in de bijlagen, uitgezonderd die welke betrekking
hebben op kolom 1 van de tabel in bijlage I, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 5.

Artikel 1

Artikel 5

De veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad die
in de in bijlage I genoemde derde landen voor de aldaar
vermelde soortengroep of soorten worden verricht, met uitzondering van zaad van generaties die aan het basiszaad voorafgaan, worden beschouwd als gelijkwaardig aan overeenkomstig
de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG en
2002/57/EG verrichte veldkeuringen, op voorwaarde dat zij:

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent
Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw.

a) officieel worden verricht door de in bijlage I vermelde autoriteiten of onder officieel toezicht van deze autoriteiten,
b) voldoen aan de in punt A van bijlage II vastgestelde voorwaarden.
(1) PB L 93 van 8.4.1986, blz. 23.
(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
periode wordt vastgesteld op één maand.
3.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.
Artikel 6

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari
2003 tot en met 31 december 2007.
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Artikel 7
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 december 2002.
Voor de Raad
De voorzitster
M. FISCHER BOEL
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BIJLAGE I
Landen, autoriteiten en soorten

Land

Autoriteit

In de onderstaande richtlijnen bedoelde
soorten

1

2

3

Argentinië

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, Buenos Aires

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Australië

A.F.F.A. Grains Section, Canberra

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Bulgarije

Executive Agency for variety testing, field inspection and seed control, Sofia

2002/54/EG
66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Canada

Canadian Food Inspection Agency, Ottawa

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Chili

Servicio Agricola y Ganadero, Santiago

2002/54/EG
66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Tsjechië

Central Institute for Supervising and Testing in
Agriculture, Praha

2002/54/EG
66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Estland

Estonian Plant Production Inspectorate, Saku,
Harjumaa,

66/401/EEG
66/402/EEG, andere dan Zea mays
en Sorghum spp.
2002/57/EG

Kroatië

State Institute for Seed and Seedlings, Osijek

2002/54/EG
66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Hongarije

National Institute
Control, Budapest

2002/54/EG
66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Israël

Ministry of Agriculture, Bet-Dagan

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Letland

Ministry of Agriculture, Riga

66/401/EEG
66/402/EEG

Marokko

Service de Controle des Semences et des Plants,
Rabat

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Nieuw-Zeeland

Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington

2002/54/EG
66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Polen

Seed Inspection Service General Inspectorate,
Warszawa

2002/54/EG
66/401/EEG
66/402/EEG — andere dan Zea
mays
2002/57/EG

for

Agricultural

Quality
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Land

Autoriteit

In de onderstaande richtlijnen bedoelde
soorten

1

2

3

Roemenië

Ministry of Agriculture, Food and Fisheries, Bucuresti

2002/54/EG
66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Slovenië

Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Ljubljana

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Slowakije

Central Control and Testing Institute in Agriculture, Bratislava

2002/54/EG
66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Turkije

Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ankara

2002/54/EG
66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Verenigde Staten van
Amerika

USDA, Beltsville, Maryland

2002/54/EG
66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Uruguay

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca,
Montevideo

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Joegoslavië

Federal Ministry of Economic and Internal Trade,
Belgrade

2002/54/EG
66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

Zuid-Afrika

National Department of Agriculture, Pretoria

66/401/EEG
66/402/EEG — uitsluitend ten
aanzien van Zea mays en Sorghum
spp.
2002/57/EG

14.1.2003
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BIJLAGE II
A. Voorwaarden waaraan in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad
moeten voldoen
1.

De veldkeuringen moeten als volgt worden verricht overeenkomstig de nationale voorschriften voor de toepassing van de OESO-programma's voor de certificering van rassen van zaaizaad in het internationale handelsverkeer:
— voor suiker- en voederbieten, voorzover het zaaizaad van de in Richtlijn 2002/54/EG bedoelde soort Beta
vulgaris betreft;
— voor grassen en leguminosen, voorzover het zaaizaad van de in Richtlijn 66/401/EEG bedoelde soorten
betreft;
— voor cruciferen en andere oliehoudende planten en vezelgewassen, voorzover het zaaizaad van de in de
Richtlijnen 66/401/EEG en 2002/57/EG bedoelde soorten betreft;
— zaaigranen, voorzover het andere in Richtlijn 66/402/EEG bedoelde soorten dan Zea mays en Sorghum spp.
betreft;
— maïs en sorgho, voorzover het zaaizaad van de in Richtlijn 66/402/EEG bedoelde soorten Zea mays en
sorghum spp. betreft.

2.

Niet definitief gecertificeerd zaaizaad moet worden verpakt in een officieel gesloten verpakking, voorzien van
een speciaal etiket dat hiervoor door de OESO is voorgeschreven.

3.

Niet definitief gecertificeerd zaaizaad moet, behalve van het door de OESO voorgeschreven certificaat, ook
vergezeld gaan van een officieel certificaat met de volgende gegevens:
— referentienummer van het zaad dat is gebruikt om het veld in te zaaien, en naam van de lidstaat of het derde
land dat het zaad heeft goedgekeurd,
— beteelde oppervlakte,
— hoeveelheid zaaizaad,
— de verklaring dat het gewas waarvan het zaad afkomstig is, voldeed aan de voorwaarden waaraan het moest
voldoen.

B. Voorwaarden waaraan in derde landen voortgebracht zaaizaad moet voldoen
1.

Zaaizaad wordt officieel gecertificeerd en de verpakkingen ervan worden officieel gesloten en gemerkt overeenkomstig de nationale voorschriften voor de toepassing van de OESO-programma's voor de certificering van
rassen van zaaizaad in het internationale handelsverkeer; de partijen zaaizaad gaan vergezeld van op grond van
die OESO-programma's vereiste certificaten:
— suiker- en voederbieten, voorzover het zaaizaad van de in Richtlijn 2002/54/EG bedoelde soort Beta vulgaris
betreft;
— grassen en leguminosen, voorzover het zaaizaad van de in Richtlijn 66/401/EEG bedoelde soorten betreft;
— cruciferen en andere oliehoudende planten of vezelgewassen, voorzover het zaaizaad van de in de Richtlijnen
66/401/EEG en 2002/57/EG bedoelde soorten betreft;
— zaaigranen, voorzover het andere in Richtlijn 66/402/EEG bedoelde soorten dan Zea mays en Sorghum spp.
betreft;
— maïs en sorgho, voorzover het zaaizaad van de in Richtlijn 66/402/EEG bedoelde soorten Zea mays en
sorghum spp. betreft.
Daarnaast moet het zaad voldoen aan de andere voorwaarden van de communautaire regelgeving dan die welke
betrekking hebben op rasechtheid en raszuiverheid.

2.

Het zaaizaad moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

2.1. De voorwaarden waaraan het zaad moet voldoen op grond van het bepaalde in punt 1, tweede alinea, zijn vastgesteld in de onderstaande richtlijnen:
— Richtlijn 66/401/EEG, bijlage II,
— Richtlijn 66/402/EEG, bijlage II,
— Richtlijn 2002/54/EG, bijlage I, deel B,
— Richtlijn 2002/57/EG, bijlage II.
2.2. Met het oog op het onderzoek om na te gaan of aan de bovenbedoelde voorwaarden is voldaan, moeten overeenkomstig de ISTA-voorschriften officieel monsters worden genomen waarvan het gewicht in overeenstemming
is met het voor de betrokken methoden vastgestelde gewicht, rekening houdend met het gewicht dat is vastgesteld in:
— Richtlijn 66/401/EEG, bijlage III, kolommen 3 en 4,
— Richtlijn 66/402/EEG, bijlage III, kolommen 3 en 4,
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— Richtlijn 2002/54/EG, bijlage II, tweede regel,
— Richtlijn 2002/57/EG, bijlage III, kolommen 3 en 4.
2.3. Het onderzoek moet officieel worden uitgevoerd overeenkomstig de ISTA-voorschriften.
2.4. In afwijking van de punten 2.2 en 2.3 mogen de bemonstering en het onderzoek van zaaizaad worden uitgevoerd overeenkomstig de „Derogatory experiment on seed sampling and seed analysis” vastgesteld in bijlage V,
deel A, bij de op 28 september 2000 door de OESO-Raad goedgekeurde beschikking inzake de OESO-programma's voor de certificering van rassen van zaaizaad in het internationale handelsverkeer.
3.

Verpakkingen met zaad moeten wat de aanduiding van gegevens betreft aan de volgende aanvullende voorwaarden voldoen:

3.1. Te vermelden officiële gegevens:
— de vermelding dat het zaad voldoet aan de andere voorwaarden van de communautaire regelgeving dan die
welke betrekking hebben of rasechtheid en raszuiverheid: „EG-voorschriften en -normen”,
— de vermelding dat het zaad is bemonsterd en onderzocht overeenkomstig internationaal gangbare methoden,
luidende als volgt: „Door... (naam of initialen van het door de ISTA erkende proefstation voor zaadcontrole)
bemonsterd en onderzocht overeenkomstig de ISTA-voorschriften voor het oranje of groene certificaat.”,
— de datum van officiële sluiting,
— indien partijen zaad „relabelled and refastened” zijn (opnieuw van etiketten voorzien en opnieuw verpakt) als
bedoeld in de OESO-programma's, de vermelding dat dit is gebeurd, met opgave van de meest recente datum
van nieuwe sluiting en van de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten,
— het land van productie,
— het opgegeven netto- of brutogewicht of het opgegeven aantal zuivere zaden of, voor bietenzaad, het opgegeven aantal kluwens, en
— wanneer het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhullingen of andere
toevoegingsmiddelen in vaste staat worden gebruikt, de aard van het toevoegingsmiddel en ook, bij benadering, de verhouding tussen het gewicht van de zuivere zaden en het totale gewicht.
Deze gegevens mogen worden verstrekt op het OESO-etiket of op een officieel extra etiket met daarop de naam
van de dienst en van het land. Eventuele etiketten van de leverancier moeten zodanig zijn opgesteld dat zij niet
kunnen worden verward met het bijkomende officiële etiket.
3.2. Voor zaaizaad van een ras dat genetisch gemodificeerd is, moet op elk officieel dan wel ander etiket of document dat op de partij is aangebracht of dat deze partij vergezelt, duidelijk zijn vermeld dat het ras genetisch
gemodificeerd is, en moeten alle andere gegevens worden vermeld als dit in het kader van de overeenkomstig
communautaire wetgeving toegepaste machtigingsprocedure vereist is.
3.3. Binnenin de verpakking dient zich een officieel certificaat te bevinden waarop ten minste het referentienummer
van de partij, de soort en het ras zijn vermeld; voor bietenzaad moet, indien nodig, ook worden aangegeven of
het eenkiemig zaad dan wel precisiezaad betreft.
Dit certificaat is niet vereist wanneer de minimaal te vermelden gegevens onuitwisbaar op de verpakking worden
aangebracht, het etiket op de verpakking wordt geplakt of een etiket van scheurvrij materiaal wordt gebruikt.
3.4. Eventuele chemische behandelingen van het zaad en de daarbij gebruikte actieve stof moeten worden vermeld
op het officiële etiket of op een speciaal etiket, alsmede op of in de verpakking.
3.5. Alle op het officiële etiket, het officiële certificaat en de verpakking te vermelden gegevens moeten in ten minste
één van de officiële talen van de Gemeenschap worden gesteld.
4.

Partijen zaad moeten vergezeld gaan van een oranje of groen ISTA-certificaat met de gegevens over de in punt 2
bedoelde voorwaarden.

5.

Voor wat betreft basiszaad van rassen waarvan de instandhouding uitsluitend in de Gemeenschap plaatsvindt,
moet het zaad van de voorgaande generaties in de Gemeenschap zijn voortgebracht.
Voor wat betreft basiszaad van andere rassen, dient het zaad van de voorgaande generaties, onder de verantwoordelijkheid van de voor de instandhouding verantwoordelijke personen als bedoeld in de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen te zijn voortgebracht in de Gemeenschap of in een derde land waarvoor
krachtens Beschikking 97/788/EG (1) gelijkwaardigheid van in derde landen verrichte controles op de instandhouding geldt.

(1) PB L 322 van 25.11.1997, blz. 39. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/580/EG (PB L 184 van 13.7.2002, blz. 26).
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Voor gecertificeerd zaad van om het even welke generatie geldt dat het zaad van de vorige generaties moet zijn
voortgebracht en officieel moet zijn gecontroleerd en gecertificeerd:
— hetzij in de Gemeenschap,
— hetzij in een derde land waaraan ingevolge deze beschikking gelijkwaardigheid is verleend voor de productie
van basiszaad van de betrokken soort, voorzover het is voortgebracht uit zaad dat overeenkomstig punt 5 is
voortgebracht.

7.

Wat Canada en de Verenigde Staten van Amerika betreft, mogen in afwijking van
— de punten 2.2 en 2.3,
— punt 3.1, tweede streepje, en
— punt 4,
de bemonstering, het onderzoek en de afgifte van certificaten inzake zaadonderzoek worden verricht door officieel voor zaadtests erkende laboratoria overeenkomstig de regels van de AOSA. In dit geval:
— luidt de in punt 3.1 bedoelde vermelding als volgt: „Bemonsterd en onderzocht overeenkomstig de AOSAregels door... (naam of initialen van het officiële voor zaadtests erkende laboratorium).”, en
— worden de op grond van punt 4 vereiste certificaten afgegeven door het officiële voor zaadtests erkende
laboratorium onder de bevoegdheid van de in bijlage I bij deze beschikking vermelde autoriteiten.
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 19 december 2002
inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies
(2003/18/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten,
enerzijds, en Roemenië, anderzijds, (hierna „het
protocol” genoemd) dient te worden goedgekeurd,
teneinde alle concessies op het gebied van de handel in
landbouwproducten tussen de twee partijen, met inbegrip van de resultaten van de in 2000 en 2002 gevoerde
onderhandelingen, te consolideren.

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

De Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand
wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds (1),
voorziet in wederzijdse handelsconcessies voor bepaalde
landbouwproducten.

(2)

In artikel 21, lid 5, van de Europaovereenkomst is
bepaald dat de Gemeenschap en Roemenië per product
systematisch en op basis van wederkerigheid de mogelijkheden onderzoeken om elkaar verdere concessies te
verlenen.

(3)

(4)

In de eerste verbeteringen van de preferentiële regelingen
van de Europaovereenkomst met Roemenië was voorzien bij het Protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst in verband met de
toetreding van de Republiek Finland, de Republiek
Oostenrijk en het Koninkrijk Zweden tot de Europese
Unie en de resultaten van de landbouwonderhandelingen
van de Uruguayronde, met inbegrip van de verbeteringen van de huidige preferentieregeling, goedgekeurd
bij Besluit 98/626/EG (2).
De preferentiële regelingen zijn ook verbeterd nadat bij
onderhandelingen in 2000 overeenstemming was bereikt
over de liberalisering van de handel in landbouwproducten. Aan Gemeenschapszijde zijn de verbeteringen
met ingang van 1 juli 2000 ingevoerd bij Verordening
(EG) nr. 2435/2000 van de Raad van 17 oktober 2000
tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van
communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome
overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies
die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met
Roemenië (3). Deze tweede aanpassing van de preferentiële regelingen is nog niet in de Europaovereenkomst
verwerkt in de vorm van een aanvullend protocol.

(7)

Bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie
van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92
van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (4) zijn de voorschriften inzake het beheer
van de tariefcontingenten vastgelegd die bepalen dat de
chronologische volgorde van de data van de douaneaangiften moet worden gevolgd. Bepaalde bij dit besluit
vastgestelde tariefcontingenten moeten derhalve volgens
deze voorschriften worden beheerd.

(8)

De voor de uitvoering van dit besluit vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/
468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling
van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (5).

(9)

Als gevolg van bovengenoemde onderhandelingen is
Verordening (EG) nr. 2435/2000 overbodig geworden
en deze moet derhalve worden ingetrokken,

BESLUIT:

Artikel 1
Het aangehechte protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, in verband
met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies, wordt namens de Europese
Gemeenschap goedgekeurd.
Artikel 2

(5)

Op 18 juni 2002 zijn de onderhandelingen over verdere
verbeteringen van de preferentiële regelingen van de
Europaovereenkomst afgerond.

1. De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan
te wijzen die bevoegd is om het protocol namens de Gemeenschap te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te
binden.

(6)

Het nieuwe protocol bij de Europaovereenkomst tot
aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht

2. De voorzitter van de Raad verricht namens de Gemeenschap de kennisgeving bedoeld in artikel 3.

(1) PB L 357 van 31.12.1994, blz. 2.
(2) PB L 301 van 11.11.1998, blz. 1.
(3) PB L 280 van 4.11.2000, blz. 17.

(4) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 444/2002 (PB L 68 van 12.3.2002, blz.
11).
5
( ) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Artikel 3

Artikel 5

1.
Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit worden de in
bijlagen XI en XII vermelde regelingen, als bedoeld in artikel
21, leden 2 en 4, als gewijzigd, van de Europaovereenkomst
waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en
Roemenië, anderzijds, vervangen door de regelingen waarin is
voorzien in de bijlagen van het aan dit besluit gehechte
protocol.

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van
beheer voor granen dat is ingesteld bij artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 (1) of, in voorkomend geval, door het
comité dat is ingesteld bij de relevante bepalingen van de
andere verordeningen betreffende gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten.

2.
De Commissie stelt volgens de in artikel 5, lid 2, bedoelde
procedure de uitvoeringsbepalingen voor het protocol vast.
Artikel 4
1.
De Commissie kan de aan de tariefcontingenten toegekende volgnummers in de bijlage bij dit besluit wijzigen overeenkomstig de in artikel 5, lid 2, bedoelde procedure. De tariefcontingenten met een volgnummer hoger dan 09.5100 worden
beheerd door de Commissie overeenkomstig de artikelen 308
bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.
2.
Onder tariefcontingenten vallende hoeveelheden goederen
die vanaf 1 juli 2002 in het vrije verkeer worden gebracht in
het kader van de concessies die zijn vastgesteld in bijlage A(b)
van Verordening (EG) nr. 2435/2000 worden volledig afgeboekt op de hoeveelheden die zijn vastgesteld in de vierde
kolom van bijlage A(b) bij het aangehechte protocol, behalve
voor hoeveelheden waarvoor vóór 1 juli 2002 een invoercertificaat is afgegeven.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn bedraagt één maand.
3.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.
Artikel 6

Verordening (EG) nr. 2435/2000 wordt ingetrokken vanaf de
inwerkingtreding van het protocol.

Gedaan te Brussel, 19 december 2002.
Voor de Raad
De voorzitster
L. ESPERSEN

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
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BIJLAGE
Volgnummers voor de EU-tariefcontingenten voor producten van oorsprong uit Roemenië
(zie artikel 4)
Volgnummer
quotum

09.4598
09.4537

GN-code

Beschrijving

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

Levende runderen met een gewicht van niet meer dan 80 kg
Levende runderen met een gewicht van meer dan 80 kg doch niet meer dan
300 kg

09.4563

ex 0102 90

09.4753

0201
0202

09.4756

ex 0203

Vaarzen en koeien, niet voor de slacht, van de volgende bergrassen: grijs ras, bruin
ras, geel ras, gevlekte Simmentalras en Pinzgauras
Vlees van runderen, vers, gekoeld of bevroren

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren

09.4765

0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51

Eetbare slachtafvallen van runderen, vers of gekoeld, longhaasjes en omlopen
Eetbare slachtafvallen van runderen, bevroren, longhaasjes en omlopen
Vlees van runderen, gezouten, ingepekeld, gedroogd of gerookt
Longhaasjes en omlopen van runderen

09.5855

0207

Vlees en eetbare slachtafvallen van gevogelte (bedoeld bij post 0105)

09.4758

0406

Kaas en wrongel

09.6101

0702 00 00

Tomaten

09.6103

0703 10 19

Uien, andere dan plantuitjes

09.6105

ex 0704 10 00
0704 90 10
0704 90 90

Bloemkool, van 15 april tot en met 30 november
Witte kool en rode kool
Andere

09.6107

ex 0707 00 05

Komkommers, van 1 november tot en met 15 mei

09.5611

ex 0707 00 05

Komkommers, van 16 mei tot en met 31 oktober

09.6109

0708 20 00

Bonen

09.6111

0709 60 10

Niet-scherpsmakende pepers

09.6113

0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00

Erwten, bevroren
Bonen, bevroren
Andere peulgroenten, bevroren

09.4726

0711 51 00
2003 10 20
2003 10 30

Paddestoelen van het geslacht „Agaricus”

09.6119

0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90

Appelen (andere dan persappelen)

09.6121

0809 10 00

Abrikozen

09.6123

0809 40 05

Pruimen
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Volgnummer
quotum

GN-code

Beschrijving

09.6125

0810 10 00

Aardbeien

09.6131

0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00

Abrikozen, gedroogd
Pruimen, gedroogd
Appelen, gedroogd

09.4766

1001

Tarwe en mengkoren

09.5871

1005 10 90

Ander zaaigoed dan van maïshybriden

09.4767

1005 90 00

Andere maïs dan zaaigoed

09.5872

1101
1103 11
1103 20 60

Meel van tarwe of van mengkoren
Gries en griesmeel van tarwe
Pellets van tarwe

09.5873

1107

Mout

09.6133

1209 29 80
1209 99 91
1209 99 99

Ander zaaigoed, sporen daaronder begrepen

09.6137

1512 11 91
1512 19 91

Zonnebloemzaadolie

09.4751

1601 00 91
1601 00 99

Worst, andere dan van lever

09.6139

1602 31
1602 32
1602 39

Bereidingen of conserven van vlees van gevogelte

09.4752

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50

Conserven van vlees van varkens (huisdieren)

09.4768

1602 50

Bereidingen of conserven van vlees of slachtafvallen van runderen

09.6141

2001 10 00
2001 90 60
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 93
2001 90 96

Komkommers en augurken, verduurzaamd
Andere groenten en fruit, verduurzaamd

09.6143

2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

Tomaten, verduurzaamd

09.5545

2003 10 20
2003 10 30

Paddestoelen van het geslacht „Agaricus”

09.6145

2005 40 00

Erwten

09.5723

2007 10 99
2007 99 10
2007 99 98

Andere gehomogeniseerde bereidingen
Pruimenmoes en pruimenpasta
Andere bereidingen

09.6149

2401 10 60
2401 10 70
2401 20 60
2401 20 70

Tabak
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PROTOCOL
tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand
wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië,
anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies
DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna „de Gemeenschap” te noemen,

enerzijds, en
ROEMENIË,

anderzijds,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, hierna de „Europaovereenkomst”
te noemen, is op 1 februari 1993 te Brussel ondertekend en is op 1 februari 1995 in werking
getreden (1).

(2)

In artikel 21, lid 5, van de Europaovereenkomst is bepaald dat de Gemeenschap en Roemenië in de
associatieraad per product systematisch en op basis van wederkerigheid de mogelijkheden onderzoeken om elkaar verdere concessies te verlenen. Op deze basis zijn de partijen onderhandelingen
aangegaan en hebben ze overeenstemming bereikt.

(3)

Voor het eerst is in het protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst (2) de preferentiële landbouwregeling van de Europaovereenkomst verbeterd in verband met
de laatste uitbreiding van de Gemeenschap en de resultaten van de Uruguayronde in het kader van
de GATT.

(4)

Op 26 mei 2000 en 18 juni 2002 zijn nog twee onderhandelingsrondes inzake de verbetering van
concessies voor de handel in landbouwproducten afgerond.

(5)

Enerzijds heeft de Raad, op grond van Verordening (EG) nr. 2435/2000 (3), besloten de uit de onderhandelingsronde van 2000 voortvloeiende concessies van de Europese Gemeenschap met ingang
van 1 juli 2000 op voorlopige basis toe te passen, anderzijds heeft de Roemeense regering wetgeving opgesteld op grond waarvan eveneens met ingang van 1 juli 2000 de overeenkomstige
Roemeense concessies worden toegepast (Spoedbesluit nr. 124 van 30 juni 2000 (4)).

(6)

De bovenstaande concessies worden bij de inwerkingtreding van dit protocol aangevuld en
vervangen door de hierin vastgestelde concessies,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1
De regelingen voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit
Roemenië als aangegeven in de bijlagen A(a) en A(b) en de regelingen voor de invoer in Roemenië van
bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap als aangegeven in de bijlagen B(a) en
B(b) bij dit protocol komen in de plaats voor de regelingen die zijn vastgesteld in de in artikel 21, leden 2
en 4, als gewijzigd, bedoelde bijlagen XI en XII van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand
wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds.
Artikel 2
De bijlagen bij dit protocol zijn een onderdeel van dit protocol.
Dit protocol vormt een integrerend deel van de Europaovereenkomst.
Artikel 3
Dit protocol wordt door de Gemeenschap en Roemenië goedgekeurd overeenkomstig hun eigen procedures. De overeenkomstsluitende partijen nemen de nodige maatregelen voor de tenuitvoerlegging van dit
protocol.
De overeenkomstsluitende partijen stellen elkaar ervan in kennis wanneer zij de desbetreffende procedures
volgens de eerste alinea van dit artikel hebben afgerond.
(1)
(2)
(3)
(4)

PB L 357 van 31.12.1994, blz. 2.
PB L 301 van 11.11.1998, blz. 3.
PB L 280 van 4.11.2000, blz. 17.
MO I 306 van 4.7.2000.
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Artikel 4

Behoudens de voltooiing van de in artikel 3 bedoelde procedures treedt dit protocol in werking op 1
januari 2003. Wanneer de procedures niet voltooid zijn, treedt het in werking op de eerste dag van de
eerste maand volgende op de kennisgeving van de overeenkomstsluitende partijen dat de procedures zijn
afgerond.
Artikel 5
Dit protocol wordt in tweevoud opgesteld in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de
Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Roemeense taal, alle
taalversies zijnde gelijkelijk authentiek.
Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre del dos mil dos.
Udfærdiget i Bruxelles den tyvende december to tusind og to.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundzwei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and two.
Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille deux.
Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemiladue.
Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendtwee.
Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e dois.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundratvå.
Încheiat la Bruxelles, la data de douăzeci decembrie a anului două mìi doi.

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

Pentru România
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BIJLAGE A(a)
Onderstaande in de Gemeenschap geldende douanerechten op producten van oorsprong uit Roemenië worden
afgeschaft — GN-codes (1)
0101
0104 10 30
0104 10 80
0104 20
0106 19 10
0106 39 10
0204
0205
0206 80 91
0206 90 91
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 60
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602 30 00
0602 90 10
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29

0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 90
0701 10 00
0704 20 00
0706 90 30
0707 00 90
0709 20 00
0709 52 00
0709 59 10
0709 59 30
0709 60 99
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 40
0709 90 50
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 85
0711 20
0711 30 00
0711 90 10
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0713 50 00
0714 20
0714 90 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90 50
0802 90 60
0802 90 85
0808 10 10
0809 40 90
0810 20 90
0810 30 90
0810 40 30

0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 90 95
0811 90 70
0811 90 85
0812 10 00
0812 90 20
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 99
0813 40 95
0813 50 31
0813 50 99
0814 00 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 10
0904 20 90
0905 00 00
0907 00 00
0910 20 90
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1006 10 10
1007 00 10
1008 10 00 (2)
1008 20 00 (2)
1008 90 (2)
1102 90 90 (2)
1103 19 90 (2)
1103 20 90 (2)
1106 10 00
1106 30
1108 20 00

1208 10 00
1209 10 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 60
1209 30 00
1209 91
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1509 10 10
1509 90 00
1510 00
1511 10 90
1511 90
1512 21
1512 29
1513
1515 21
1515 30 90
1515 50
1515 90 29
1515 90 39
1515 90 40
1515 90 51
1515 90 59
1515 90 60
1515 90 91
1515 90 99
1516 10
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1602 41 90
1602 42 90

1602 49 90
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
1703
2001 90 20
2001 90 65
2001 90 91
2003 20 00
2003 90 00
2004 90 30
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2005 90 75
2006 00 91
2006 00 99
2008 19 11
2008 19 13
2008 19 51
2008 19 59
2008 19 93
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30 11
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90

2008 92 72
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 25
2008 99 26
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 61
2008 99 62
2009 21 00
2009 29 19
2009 29 99
2009 31 19
2009 31 51
2009 31 59
2009 31 91
2009 31 99
2009 39 19
2009 39 39
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 95
2009 39 99
2009 41 91
2009 41 99
2009 49 19
2009 49 93
2009 49 99
2009 71
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91

(1) Als omschreven in Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad
met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 279 van 23.10.2001, blz. 1).
(2) De douanerechten op de invoer van deze producten worden afgeschaft op voorwaarde dat zij niet voor een uitvoerrestitutie in aanmerking komen.
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BIJLAGE A(b)
Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit Roemenië in de Gemeenschap gelden onderstaande
concessies
(MFN = recht voor meest begunstigde natie)

Geldend
recht (% van
MFN) (2)

Hoeveelheid
van
1.7.2002 t/
m 30.6.2003
(ton)

Jaarlijkse
hoeveelheid
van
1.7.2003 t/
m 30.6.2004
(ton)

Jaarlijkse
toename
met ingang
van
1.7.2004
(ton)

Specifieke
bepalingen

GN-code

Omschrijving (1)

0102 90 05
0102 90 21

Levende runderen met een gewicht van niet meer dan
80 kg

10

178 000
stuks

178 000
stuks

0

(3) (9)

0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

Levende runderen met een gewicht van meer dan 80 kg
doch niet meer dan 300 kg

10

153 000
stuks

153 000
stuks

0

(3) (9)

Vaarzen en koeien, niet voor de slacht, van de volgende
bergrassen: grijs ras, bruin ras, geel ras, gevlekte Simmentalras en Pinzgauras

6 % ad valorem

7 000 stuks

7 000 stuks

0

(4) (9)

Vlees van runderen, vers, gekoeld of bevroren

vrij

3 500

4 000

0

(8) (9)

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren

20

15 625

15 625

0

(5) (9)

0206 10 95

Eetbare slachtafvallen van runderen, vers of gekoeld,
longhaasjes en omlopen

vrij

50

100

0

(8)

0206 29 91

Eetbare slachtafvallen van runderen, bevroren, longhaasjes en omlopen

0210 20

Vlees van runderen, gezouten, ingepekeld, gedroogd of
gerookt

0210 99 51

Longhaasjes en omlopen van runderen

0207

Vlees en eetbare slachtafvallen van gevogelte (bedoeld bij
post 0105)

vrij

3 600

3 900

300

(8) (9)

0406

Kaas en wrongel

vrij

2 400

2 600

200

(8) (9)

0603 90 00

Afgesneden bloemen, andere dan verse

35

onbeperkt

onbeperkt

0702 00 00

Tomaten

20

9 750

9 750

0

(7) (9)

0703 10 19

Uien, andere dan plantuitjes

vrij

170

170

0

(9)

0703 20

Knoflook

9,6 % ad
valorem

onbeperkt

onbeperkt

20

3 250

3 250

0

(9)

0

(7) (9)

ex 0102 90

0201
0202
ex 0203

ex 0704 10 00

Bloemkool, van 15 april tot en met 30 november

0704 90 10

Witte kool en rode kool

0704 90 90

Andere

ex 0707 00 05

Komkommers, van 1 november tot en met 15 mei

20

4 000

4 000

ex 0707 00 05

Komkommers, van 16 mei tot en met 31 oktober

80

onbeperkt

onbeperkt

ex 0707 00 05

Komkommers, van 16 mei tot en met 31 oktober

12 % ad
valorem

330

330

(7)
0

(7) (9)
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Geldend
recht (% van
MFN) (2)

Hoeveelheid
van
1.7.2002 t/
m 30.6.2003
(ton)

Jaarlijkse
hoeveelheid
van
1.7.2003 t/
m 30.6.2004
(ton)

Jaarlijkse
toename
met ingang
van
1.7.2004
(ton)

Specifieke
bepalingen

Bonen

vrij

250

250

0

(9)

ex 0709 30 00

Aubergines, van 1 januari tot en met 31 maart

56

onbeperkt

onbeperkt

ex 0709 90 00

Pompoenen en andere kalebassen, van 1 januari tot en
met 31 maart

56

ex 0709 90 90

Andere, met uitzondering van peterselie, van 1 januari
tot en met 31 maart

56

0709 60 10

Niet-scherpsmakende pepers

vrij

3 000

3 000

0

(9)

0710 21 00

Erwten, bevroren

20

250

250

0

(9)

0710 22 00

Bonen, bevroren

0710 29 00

Andere peulgroenten, bevroren

0711 51 00
2003 10 20
2003 10 30

Paddestoelen van het geslacht „Agaricus”

8,4 % ad
valorem

500

500

0

(9)

0712 20 00

Uien, gedroogd

50

onbeperkt

onbeperkt

ex 0712 90 90

Mierikswortel of peperwortel

vrij

ex 0806 10 10

Druiven voor tafelgebruik, vers, van 1 januari tot en met
14 juli (met uitsluiting van de soort „Emperor”, uitsluitend van 1 tot en met 31 januari)

vrij

onbeperkt

onbeperkt

ex 0807 11 00

Watermeloenen, van 1 november tot en met 30 april

59

onbeperkt

onbeperkt

0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90

Appelen (andere dan persappelen)

20

250

250

0

(7) (9)

0809 10 00

Abrikozen

20

2 500

2 500

0

(7) (9)

0809 20 05

Zure kersen

73

onbeperkt

onbeperkt

0809 40 05

Pruimen

20

4 250

4 250

0

(7) (9)

0810 00 00

Aardbeien

20

3 195

3 195

0

(6) (9)

0810 20 10

Frambozen

vrij

onbeperkt

onbeperkt

0810 30 10

Zwarte aalbessen

0810 30 30

Rode aalbessen

0811 10 90

Aardbeien

36

onbeperkt

onbeperkt

0811 20 31

Frambozen

39

(6)

0811 20 39

Zwarte aalbessen

28

(6)

0811 20 59

Bramen en moerbeien

53

0811 20 90

Andere bessen

33

0811 90 50

Blauwe bosbessen

47

ex 0811 90 95

Kweeperen

56

ex 0811 90 95

Rozenbottels

vrij

ex 0811 90 95

Andere dan kweeperen en rozenbottels

33

GN-code

0708 20 00

Omschrijving (1)

(7)

(6)

(6)
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Omschrijving (1)
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Geldend
recht (% van
MFN) (2)

Hoeveelheid
van
1.7.2002 t/
m 30.6.2003
(ton)

Jaarlijkse
hoeveelheid
van
1.7.2003 t/
m 30.6.2004
(ton)

Jaarlijkse
toename
met ingang
van
1.7.2004
(ton)

Specifieke
bepalingen

vrij

1 250

1 250

0

(9)

0813 10 00

Abrikozen, gedroogd

0813 20 00

Pruimen, gedroogd

0813 30 00

Appelen, gedroogd

0813 40 30

Peren, gedroogd

50

onbeperkt

onbeperkt

1001

Tarwe en mengkoren

vrij

130 000

230 000

0

(8)

1005 10 90

Ander zaaigoed dan van maïshybriden

vrij

500

1 000

0

(8)

1005 90 00

Andere maïs dan zaaigoed

vrij

74 500

149 000

0

(8)

1101

Meel van tarwe of van mengkoren

vrij

1 500

3 000

0

(8)

1103 11

Gries en griesmeel van tarwe

1103 20 60

Pellets van tarwe

1107

Mout

vrij

5 000

10 000

0

(8)

1209 29 80
1209 99 91
1209 99 99

Ander zaaigoed, sporen daaronder begrepen

vrij

625

625

0

(9)

1512 11 91
1512 19 91

Zonnebloemzaadolie

vrij

4 750

4 750

0

(9)

1601 00 91
1601 00 99

Worst, andere dan van lever

20

1 125

1 125

0

(9)

1602 20 11
1602 20 19

Lever van ganzen of van eenden

69
69

onbeperkt

onbeperkt

Bereidingen of conserven van tongen van runderen

65
65

1602 31
1602 32
1602 39

Bereidingen of conserven van vlees van gevogelte

vrij

900

975

75

(8) (9)

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50

Conserven van vlees van varkens (huisdieren)

20

2 125

2 125

0

(9)

1602 50

Bereidingen of conserven van vlees of slachtafvallen van
runderen

vrij

250

500

0

(8)

2001 10 00

Komkommers en augurken, verduurzaamd

20

250

250

0

(9)

2001 90 60
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 93
2001 90 96

Andere groenten en fruit, verduurzaamd

ex 1602 50 39
ex 1602 50 80
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Omschrijving (1)
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Geldend
recht (% van
MFN) (2)

Hoeveelheid
van
1.7.2002 t/
m 30.6.2003
(ton)

Jaarlijkse
hoeveelheid
van
1.7.2003 t/
m 30.6.2004
(ton)

Jaarlijkse
toename
met ingang
van
1.7.2004
(ton)

Specifieke
bepalingen

2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

Tomaten, verduurzaamd

20

700

700

0

(9)

2003 10 20
2003 10 30

Paddestoelen van het geslacht „Agaricus”

vrij

250

250

0

(9)

2005 40 00

Erwten

20

250

250

0

(9)

2007 10 99
2007 99 10
2007 99 98

Andere gehomogeniseerde bereidingen
Pruimenmoes en pruimenpasta
Andere bereidingen

vrij

2 400

2 600

200

(9)

Andere, met uitzondering van marmelade en jam van
sinaasappels
Jam van kersen
Bereidingen met een suikergehalte van meer dan 30
gewichtspercenten van fruit als bedoeld bij de posten
0801, 0803 en 0804 (met uitzondering van vijgen en
ananassen), en in de onderverdelingen 0807 20 00, 0810
20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40
90 en 0810 90

70

onbeperkt

onbeperkt

2008 60 61

Zure kersen, met toegevoegde suiker, in verpakkingen
met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van
niet meer dan 1 kg

70

onbeperkt

onbeperkt

2401 10 60
2401 10 70
2401 20 60
2401 20 70

Tabak

20

4 375

4 375

ex 2007 91 90
2007 99 31
ex 2007 99 39

83
27

(7)
(7)

0

(9)

(1) Ongeacht de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben,
aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Voor „ex”-GN-codes geschiedt dit op basis van de GN-code en de betrokken
omschrijving, gezamenlijk beschouwd.
2
( ) Indien een MFN-minimumrecht bestaat, is het geldende minimumrecht gelijk aan het MFN-minimumrecht vermenigvuldigd met het in deze kolom vermelde percentage.
(3) Het contingent voor dit product is geopend voor Bulgarije, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije. Ingeval de totale invoer van
levende runderen in de Gemeenschap voor een gegeven verkoopseizoen naar alle waarschijnlijkheid meer bedraagt dan 500 000 stuks mag de Gemeenschap de nodige
beheersmaatregelen nemen om haar markt te beschermen, niettegenstaande andere volgens de overeenkomst gegeven rechten.
4
( ) Het contingent voor dit product is geopend voor Bulgarije, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije.
(5) Met uitzondering van varkenshaas, apart aangeboden.
(6) Onderworpen aan regelingen inzake minimuminvoerprijzen, die zijn vermeld in de bijlage bij deze bijlage.
(7) De reductie is alleen van toepassing op het ad-valoremgedeelte van het recht.
(8) Deze concessie is uitsluitend van toepassing op producten die niet in aanmerking komen voor enige vorm van exportsubsidie.
(9) Onder dit bestaande tariefcontingent vallende hoeveelheden goederen die vanaf 1 juli 2002 vóór de inwerkingtreding van dit protocol in het vrije verkeer worden
gebracht, worden volledig afgeboekt op de hoeveelheid die is vastgesteld in de vierde kolom.
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BIJLAGE BIJ BIJLAGE A(b)
Regelingen inzake minimuminvoerprijzen voor bepaalde soorten voor verwerking bestemd kleinfruit
1. Voor de volgende voor verwerking bestemde producten van oorsprong uit Roemenië zijn minimuminvoerprijzen
vastgesteld:
GN-code

Beschrijving

Minimumprijs bij
invoer
(EUR/100 kg netto)

ex 0810 10 00

Aardbeien, vers, bestemd voor verwerking

54,4

ex 0810 20 10

Frambozen, vers, bestemd voor verwerking

63,1

ex 0810 30 10

Zwarte aalbessen, vers, bestemd voor verwerking

38,5

ex 0810 30 30

Rode aalbessen, vers, bestemd voor verwerking

23,3

ex 0811 90 95

Bevroren aardbeien, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:
gehele vruchten

75,0

ex 0811 10 90

Bevroren aardbeien, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:
andere

57,6

ex 0811 20 31

Bevroren frambozen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:
gehele vruchten

99,5

ex 0811 20 31

Bevroren frambozen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:
andere

79,6

ex 0811 20 39

Bevroren zwarte aalbessen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: zonder steel

62,8

ex 0811 20 39

Bevroren zwarte aalbessen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: andere

44,8

2. De minimuminvoerprijzen bedoeld in artikel 1 worden per zending toegepast. Wanneer de in de douaneaangifte
vermelde waarde lager is dan de minimuminvoerprijs, wordt een compenserend recht geheven dat gelijk is aan het
verschil tussen de minimuminvoerprijs en de in de douaneaangifte vermelde waarde.
3. Wanneer de invoerprijzen van een onder deze bijlage vallend product een tendens vertonen die erop wijst dat deze
prijzen op korte termijn onder het niveau van de minimuminvoerprijs kunnen dalen, stelt de Europese Commissie de
autoriteiten van Roemenië daarvan in kennis teneinde hen in staat te stellen corrigerende maatregelen te nemen.
4. Op verzoek van de Gemeenschap of van Roemenië stelt het associatiecomité een onderzoek in naar de werking van
het systeem of de herziening van de minimuminvoerprijzen. Het associatiecomité neemt, indien nodig, passende
besluiten.
5. Ter bevordering van het handelsverkeer en in het belang van alle betrokken partijen wordt drie maanden voor de
aanvang van elk verkoopseizoen in de Europese Gemeenschap een overlegvergadering georganiseerd. Dit overleg
vindt plaats tussen de Europese Commissie en de belanghebbende verenigingen van Europese producenten van de
betrokken producten, enerzijds, en de autoriteiten en verenigingen van producenten en exporteurs van al de geassocieerde exportlanden, anderzijds.
Tijdens deze overlegbijeenkomsten wordt van gedachten gewisseld over de marktsituatie voor kleinfruit, met inbegrip
van, in het bijzonder, de ramingen van de productie, de voorraadsituatie, de prijsontwikkeling en de marktbeweging,
alsmede over de maatregelen die moeten worden getroffen om vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming te
brengen.
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BIJLAGE B(a)
Onderstaande in Roemenië geldende douanerechten op producten van oorsprong uit de Gemeenschap worden
afgeschaft — Codes van het Roemeense douanetarief (1)
0101
0102 10
0102 90 90
0103 10 00
0103 91 90
0103 92 90
0104
0106
0203 11 90
0203 12 90
0203 19 90
0203 21 90
0203 22 90
0203 29 90
0204
0205
0206 10 91 (2)
0206 10 99 (2)
0206 21 00 (2)
0206 22 00 (2)
0206 29 99 (2)
0206 30 80
0206 41 80
0206 49 80
0206 80 91
0206 80 99
0206 90 91
0206 90 99
0208
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 60
0407 00 90
0408 11 20
0408 19 20
0408 91 20
0408 99 20
0410 00 00
0501 00 00
0502 90 00
0503 00 00
0504 00 00
0505 10 10
0506

0507 10 00
0507 90 00
0508 00 00
0509 00 10
0510 00 00
0511 91
0511 99
0601
0602 30 00
0602 90 10
0602 90 20
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0604
0704 20 00
0706 90 30
0709 20 00
0709 52 00
0709 59 10
0709 59 30
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 40
0709 90 50
0710 80 10
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 85
0711 20
0711 30 00
0711 90 10
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0713 20 00
0713 40 00
0713 50 00
0714 20
0714 90 90
0801
0802 11
0802 12
0802 21 00

0802 22 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90
0803
0804
0805
0806 20
0807 20 00
0808 10 10
0809 40 90
0810 40 10
0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 90
0811 90 70
0811 90 85
0812 10 00
0812 90 20
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813 40 50
0813 40 60
0813 40 70
0813 40 95
0813 50 12
0813 50 31
0813 50 99
0814 00 00
0901
0904 20 10
0904 20 30
0909 10 00
0909 40 00
0909 50 00
0910 20
0910 40 11
0910 40 13
0910 40 19
1102 90 90 (2)
1103 19 90 (2)
1103 20 90 (2)
1106 10 00
1106 30
1108 20 00

1202 10
1202 20 00
1207 30
1207 40
1207 50 90
1207 60
1207 91 10
1209 21 00
1209 22 10
1209 22 80
1209 23
1209 24 00
1209 25 10
1209 25 90
1209 26 00
1209 29 50
1209 30 00
1209 91
1209 99 10
1211 90
1212 10
1213 00 00
1214 10 00
1214 90
1301 10 00
1301 20 00
1301 90
1302 11 00
1302 14 00
1302 19 05
1302 19 98
1302 32 90
1302 39 00
1401
1402 00 00
1403 00 00
1404
1502
1503
1504
1509 10 10
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90
1512 21
1512 29
1515 21
1515 30
1515 40 00
1515 50
1515 90

1516 10
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1522 00 99
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603
1703
2001 90 10
2001 90 20
2001 90 65
2001 90 91
2003 20 00
2003 90 00
2004 90 30
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2005 90 75
2006 00 10
2006 00 91
2006 00 99
2008 11
2008 19 11
2008 19 13
2008 19 51
2008 19 59
2008 19 93
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30
2008 92 72
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 25
2008 99 26

(1) Als vastgesteld in Spoedbesluit nr. 171/2001, MO I nr. 848/29 van 29.12.2001.
(2) De douanerechten op de invoer van deze producten worden afgeschaft op voorwaarde dat zij niet voor een uitvoerrestitutie in aanmerking komen.

2008 99 41
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 51
2008 99 61
2008 99 62
2009 21 00
2009 29 19
2009 29 99
2009 31 19
2009 31 51
2009 31 59
2009 31 91
2009 31 99
2009 39 19
2009 39 39
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 95
2009 39 99
2009 41 91
2009 41 99
2009 49 19
2009 49 93
2009 49 99
2301
2302 50 00
2304 00 00
2305 00 00
2306 10 00
2306 20 00
2306 41 00
2306 50 00
2306 60 00
2306 70 00
2306 90
2307 00 11
2307 00 90
2308 00 11
2308 00 40
2308 00 90
2309 90 10
2309 90 20
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91
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BIJLAGE B(b)
Voor invoer van de volgende producten uit de Gemeenschap in Roemenië gelden onderstaande concessies

Geldend
recht
(% ad
valorem)

Hoeveelheid
van
1.7.2002 tot
en met
30.6.2003
(ton)

Jaarlijkse
hoeveelheid
van
1.7.2003 t/
m 30.6.2004
(ton)

Vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd
hebben), met een gewicht van meer dan 220 kg

18,8

onbeperkt

onbeperkt

0201
0202

Vlees van runderen, vers, gekoeld of bevroren

vrij

2 000

0206 10 95

Eetbare slachtafvallen van runderen, vers of gekoeld,
longhaasjes en omlopen

vrij

0206 29 91

Eetbare slachtafvallen van runderen, bevroren, longhaasjes en omlopen

0210 20

Vlees van runderen, gezouten, ingepekeld, gedroogd of
gerookt

0210 99 51

Longhaasjes en omlopen van runderen

0207

Vlees en eetbare slachtafvallen van gevogelte (bedoeld bij
post 0105)

0210 99 90
0402 10 19

Jaarlijkse
toename met
ingang van
1.7.2004
(ton)

Specifieke
bepalingen

4 000

0

(1)

50

100

0

(1)

vrij

3 600

3 900

300

(1) (4)

Eetbaar meel en poeder, van vlees of slachtafvallen

18,8

onbeperkt

onbeperkt

Melk en room, in poeder of in andere vaste vorm

15

1 500

1 500

0

(4)

18,8

onbeperkt

onbeperkt

Code van het
Roemeense
douanetarief

ex 0102 90 41
ex 0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59

Beschrijving (*)

0402 21 11

18,8

0402 21 19

18,8

0402 21 91

18,8

0403 10 11
t/m 0403 10
39

Yoghurt, niet gearomatiseerd, noch met toegevoegde
vruchten, noten of cacao

0403 90 11
t/m 0403 90
69

Andere, niet gearomatiseerd, noch met toegevoegde
vruchten, noten of cacao

0404 10 02
t/m 0404 10
16

Wei, in poeder of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

18,8

onbeperkt

onbeperkt

0405 10
0405 90

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen

18,8

1 900

1 900

0

(4)

0406

Kaas en wrongel

vrij

2 400

2 600

200

(1) (4)

0602 10

Stekken zonder wortels en enten

15

onbeperkt

onbeperkt

ex 0701 10 00

Pootaardappelen, vers of gekoeld, van een hoogwaardige
biologische klasse

vrij

onbeperkt

onbeperkt

0701 90 50
0701 90 90

Aardappelen, vers of gekoeld, andere dan pootaardappelen en andere dan voor de vervaardiging van zetmeel

18,8

20 000

20 000

0

(4)

0709 10

Artisjokken, vers of gekoeld

18,8

onbeperkt

onbeperkt

0709 90 39

Olijven, voor het vervaardigen van olie
vrij

onbeperkt

onbeperkt

ex 0806 10 10

Druiven voor tafelgebruik, vers, van 1 januari tot en met
14 juli (met uitsluiting van de soort „Emperor”, uitsluitend van 1 tot en met 31 januari)
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Code van het
Roemeense
douanetarief

Beschrijving (*)

14.1.2003

Geldend
recht
(% ad
valorem)

Hoeveelheid
van
1.7.2002 tot
en met
30.6.2003
(ton)

Jaarlijkse
hoeveelheid
van
1.7.2003 t/
m 30.6.2004
(ton)

Jaarlijkse
toename met
ingang van
1.7.2004
(ton)

Specifieke
bepalingen

ex 1001 10 00

Harde tarwe, zaaigoed

vrij

onbeperkt

onbeperkt

ex 1001

Tarwe en mengkoren, met uitzondering van harde tarwe,
zaaigoed

vrij

125 000

125 000

0

(1) (4)

1002 00 00

Rogge

18,8

30 000

30 000

0

(4)

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

18,8

1 118

1 118

0

(4)

1003 00 90

Andere gerst dan zaaigoed

18,8

55 882

55 882

0

(4)

1005 10

Maïs voor zaaidoeleinden

vrij

1 000

1 000

0

(1) (4)

1005 90 00

Andere maïs dan zaaigoed

vrij

24 500

49 000

0

(1)

1006

Rijst

vrij

10 000

10 000

0

(4)

1102 30 00

Rijstmeel

1103 19 50

Gries en griesmeel van rijst

1103 20 50

Pellets van rijst

1101

Meel van tarwe of van mengkoren

vrij

1 500

3 000

0

(1)

1103 11

Gries en griesmeel van tarwe

1103 20 60

Pellets van tarwe

1107

Mout

vrij

5 000

10 000

0

(1)

1204 00 10

Lijnzaad, bestemd voor zaaidoeleinden

vrij

onbeperkt

onbeperkt

(2)

1209 10 00

Suikerbietenzaad

vrij

onbeperkt

onbeperkt

(3)

1509 10 90

Olijfolie, verkregen bij de eerste persing, andere dan
lampolie

18,8

onbeperkt

onbeperkt

1515 11 00

Lijnolie, ruw

18,8

onbeperkt

onbeperkt

1602 20 90

Bereidingen van lever, andere dan van ganzen of van
eenden

18,8

onbeperkt

onbeperkt

1602 49 19

Bereidingen van vlees van varkens (huisdieren), andere

1602 31 t/m
1602 39

Bereidingen of conserven van vlees van gevogelte

vrij

600

650

50

(1) (4)

1602 50

Bereidingen van vlees van runderen

vrij

250

500

0

(1)

1701 11

Ruwe rietsuiker

18,8

20 000

20 000

0

(4)

1701 12

Ruwe bietsuiker

1701 99

Witte of andere suiker, niet gearomatiseerd, noch met
toegevoegde kleurstoffen

1801 00 00

Cacaobonen, ook indien gebroken

vrij

onbeperkt

onbeperkt

2005 70

Olijven, bereid of verduurzaamd

vrij

5 000

5 000

(2)
0

(4)
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Geldend
recht
(% ad
valorem)

Hoeveelheid
van
1.7.2002 tot
en met
30.6.2003
(ton)

Jaarlijkse
hoeveelheid
van
1.7.2003 t/
m 30.6.2004
(ton)

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta van citrusvruchten
Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta van frambozen
Kastanjepasta („crème de marrons”)

18,8

onbeperkt

onbeperkt

2009 11
2009 19
2009 29 11
2009 29 91
2009 31 11
2009 39 11
2009 39 31
2009 39 51
2009 41 10
2009 49 11
2009 49 30
2009 49 91

Sinaasappelsap, bevroren
Sinaasappelsap, ander
Sap van pompelmoezen

18,8

onbeperkt

onbeperkt

2401 10 10
2401 10 20
2401 10 60
2401 10 70
2401 20 10
2401 20 20

Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak

18,8

2 500

2 500

Code van het
Roemeense
douanetarief

2007 91
2007 99 35
2007 99 51

Beschrijving (*)

Jaarlijkse
toename met
ingang van
1.7.2004
(ton)

Specifieke
bepalingen

0

(4)

Sap van andere citrusvruchten

Citroensap
Ananassap

(*) De omschrijving van de goederen wordt geacht slechts een indicatieve waarde te hebben, aangezien in het kader van deze bijlage de codes het preferentiestelsel bepalen.
Voor „ex”-codes geschiedt dit op basis van de code en de betrokken omschrijving, gezamenlijk beschouwd.
(1) Deze concessie is uitsluitend van toepassing op producten die niet in aanmerking komen voor enige vorm van exportsubsidie.
2
( ) In geval van verhoging van het erga-omnesrecht kan het preferentiële recht op invoer uit de Gemeenschap worden vastgesteld op 75 % van het erga-omnesrecht, met
dien verstande dat het niet hoger mag zijn dan 18,8 % ad valorem.
(3) In geval van verhoging van het erga-omnesrecht kan het preferentiële recht op invoer uit de Gemeenschap worden vastgesteld op 75 % van het erga-omnesrecht, met
dien verstande dat het niet hoger mag zijn dan 15 % ad valorem.
(4) Onder dit bestaande tariefcontingent vallende hoeveelheden goederen die vanaf 1 juli 2002 vóór de inwerkingtreding van dit protocol in het vrije verkeer worden
gebracht, worden volledig afgeboekt op de hoeveelheid die is vastgesteld in de vierde kolom.
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 14 oktober 2002
houdende derubricering van bepaalde gedeelten van het Sirenehandboek, aangenomen door het bij
de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord van 14 juni 1985 ingestelde Uitvoerend
Comité
(2003/19/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 207,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij zijn besluiten van 14 december 1993 (SCH/Com-ex
(93) 22 herz.) en 23 juni 1998 (SCH/Com-ex (98) 17)
heeft het bij de Overeenkomst ter uitvoering van het
Schengenakkoord van 14 juni 1985 ingestelde Uitvoerend Comité, dat overeenkomstig artikel 2 van het
Schengenprotocol door de Raad is gesubstitueerd, het
Sirenehandboek in zijn definitieve versie zoals vastgesteld bij besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april
1999 (SCH/Com-ex (99) 5), als „vertrouwelijk” aangemerkt.
Het Sirenehandboek en de besluiten van het Uitvoerend
Comité tot rubricering daarvan maken deel uit van het
Schengenacquis als omschreven door de Raad bij Besluit
1999/435/EG van 20 mei 1999.

(3)

Bepaalde gedeelten van het Sirenehandboek moeten
worden gederubriceerd.

(4)

Bepaalde gedeelten van het Sirenehandboek moeten
voortaan de lagere rubriceringsgraad „Restreint UE”
hebben.

(5)

De besluiten SCH/Com-ex (93) 22 herz. en SCH/Com-ex
(98) 17 van het Uitvoerend Comité moeten worden
ingetrokken voorzover zij betrekking hebben op de
rubricering van het Sirenehandboek, zodat toekomstige
besluiten over de rubricering van het handboek kunnen
worden genomen volgens de normale voorschriften
betreffende de rubricering van documenten, vervat in
Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001
tot vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de
Raad (1),

(1) PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1.

BESLUIT:

Artikel 1
Het Sirenehandboek wordt gederubriceerd, met uitzondering
van punt 2.3 en de bijlagen 1 tot en met 6.
Artikel 2
Punt 2.3 van het Sirenehandboek, alsmede de bijlagen 1 tot en
met 6, worden als „Restreint UE” gerubriceerd.
Artikel 3
De gederubriceerde delen van het Sirenehandboek worden
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 4
1. De besluiten van het Uitvoerend Comité van 14 december
1993 (SCH/Com-ex (93) 22 herz.) en 23 juni 1998 (SCH/Comex (98) 17) worden ingetrokken voorzover zij betrekking
hebben op het Sirenehandboek.
2. Toekomstige besluiten betreffende de rubricering van het
Schengenhandboek worden genomen overeenkomstig het
bepaalde in Besluit 2001/264/EG.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Luxemburg, 14 oktober 2002.
Voor de Raad
De voorzitster
L. ESPERSEN
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 27 december 2002
betreffende de toepassing van artikel 6 van Richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement en
de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de
verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/
EEG van de Raad (Vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering)
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5304)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/20/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, lid 2, van
de Vierde richtlijn kan het schadevergoedingsorgaan dat
de benadeelde in de lidstaat van zijn woonplaats heeft
vergoed, de uitbetaalde vergoeding verhalen op het schadevergoedingsorgaan in de lidstaat van vestiging van de
verzekeringsonderneming die de polis heeft afgesloten.

(4)

Krachtens artikel 6, lid 3, onder a), van de Vierde richtlijn treedt artikel 6 van die richtlijn in werking nadat er
een overeenkomst is gesloten tussen de door de lidstaten
opgerichte of erkende schadevergoedingsorganen betreffende hun taken en verplichtingen en de wijzen van
terugbetaling.

(5)

Alle lidstaten hebben een schadevergoedingsorgaan
aangewezen dat belast is met de vergoeding van benadeelden in de in artikel 1 van de Vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering genoemde gevallen, zoals in artikel
6 van die richtlijn is bepaald. Op 29 april 2002 is in
Brussel, overeenkomstig deze bepaling, een overeenkomst tussen deze schadevergoedingsorganen gesloten
welke bij brief van 19 juli 2002 bij de Europese
Commissie werd aangemeld, binnen de termijn die
hiertoe in artikel 10, lid 3, van die richtlijn is vastgesteld.

(6)

Artikel 6, lid 3, onder b), bepaalt dat de lidstaat de
datum vaststelt met ingang waarvan artikel 6 van de
Vierde richtlijn in werking treedt; de Commissie heeft
zich er, na raadpleging van het comité voor het verzekeringswezen, reeds van vergewist dat een dergelijke overeenkomst is gesloten.

(7)

Overeenkomstig artikel 10, lid 1, van de Vierde richtlijn
motorrijtuigenverzekering dienen de lidstaten de nodige
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te
stellen om vóór 20 januari 2003 aan deze richtlijn te
voldoen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 16 mei 2000 inzake de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering
tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan
het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en
houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/
EG van de Raad (Vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering) (1),
en met name op artikel 6, lid 3, onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Richtlijn 2000/26/EG (Vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering) stelt bijzondere bepalingen vast die van toepassing zijn op benadeelden die in een lidstaat woonachtig
zijn en die aanspraak kunnen maken op vergoeding van
materiële schade of lichamelijk letsel ten gevolge van
ongevallen die zich hebben voorgedaan in een andere
lidstaat dan de lidstaat van hun woonplaats of in een
derde land waarvan het nationale bureau van verzekeraars is aangesloten bij het groenekaartsysteem, wanneer
dergelijke ongevallen zijn veroorzaakt door de deelneming aan het verkeer door voertuigen die gewoonlijk
zijn gestald en verzekerd in een lidstaat.
Overeenkomstig artikel 6, lid 1, en artikel 10, lid 3, van
de Vierde richtlijn dient iedere lidstaat vóór 20 januari
2002 een schadevergoedingsorgaan op te richten of te
erkennen dat belast is met de vergoeding van benadeelden wanneer de verzekeringsonderneming heeft
nagelaten een schaderegelaar aan te wijzen of zich duidelijk talmend opstelt bij de afwikkeling van een schadegeval. Bovendien kan de benadeelde, indien het voertuig
niet kan worden geïdentificeerd of de verzekeringsonderneming binnen twee maanden na het ongeval niet kan
worden geïdentificeerd, overeenkomstig artikel 7 een
verzoek tot schadevergoeding indienen bij het schadevergoedingsorgaan in zijn lidstaat van woonplaats.

(1) PB L 181 van 20.7.2000, blz. 65.
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Met ingang van 20 januari 2003 treedt artikel 6 van Richtlijn
2000/26/EG in werking.

14.1.2003
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 27 december 2002.

Artikel 2

Voor de Commissie

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de ter uitvoering van deze beschikking genomen maatregelen.

Frederik BOLKESTEIN

Lid van de Commissie

14.1.2003
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 30 december 2002
tot wijziging van Beschikking 2002/673/EG houdende goedkeuring van de programma's voor het
uitvoeren van onderzoek naar aviaire influenza bij pluimvee en bij in het wild levende vogels in
de lidstaten
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5488)
(2003/21/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(6)

De datum waarop de rapporten inzake de resultaten van
de onderzoeken moeten zijn ingediend, wordt
verschoven naar 15 oktober 2003 zodat ook over het
onderzoek bij in het wild levende vogels uitgebreid kan
worden gerapporteerd.

(7)

Van deze gelegenheid wordt gebruikgemaakt om een
tabel die door de lidstaten wordt gebruikt bij de rapportering over de resultaten van het onderzoek ten aanzien
van de verschillende categorieën pluimvee die zijn
onderzocht, aan te passen en een fout in die tabel te
verbeteren.

(8)

De in deze beschikking 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 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 20,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Beschikking 90/424/EEG van de Raad voorziet in financiële steun van de Gemeenschap voor het ondernemen
van acties op technisch en wetenschappelijk gebied die
voor de ontwikkeling van de communautaire wetgeving
op veterinair gebied, alsmede voor de ontwikkeling van
onderwijs en opleiding op veterinair gebied nodig zijn.

Beschikking 2002/673/EG wordt gewijzigd als volgt:

Bij Beschikking 2002/673/EG van de Commissie (4) is
het programma voor een lidstaat goedgekeurd en zijn de
formulieren vastgesteld voor het rapporteren van de
resultaten en de kosten van het in elke lidstaat uitgevoerde programma.

3. Bijlage II wordt vervangen door bijlage II bij de onderhavige
beschikking.

(4)

Alle lidstaten hebben nu een programma ingediend en
die programma's zijn door de Commissie en een deskundige van het communautair referentielaboratorium
onderzocht.

(5)

Beschikking 2002/673/EG moet derhalve worden gewijzigd teneinde de programma's van de lidstaten officieel
goed te keuren en het bedrag vast te stellen van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor elk goedgekeurd
programma.

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Bij Beschikking 2002/649/EG van de Commissie (3) is
bepaald dat de lidstaten onderzoek moeten verrichten
naar aviaire influenza bij pluimvee en bij in het wild
levende vogels en dat de Gemeenschap bijdraagt in de
kosten van dat onderzoek ten belope van 50 % van de
door de lidstaten gemaakte kosten voor bemonstering en
analyse van de monsters, met een maximum van
500 000 EUR voor alle lidstaten samen.

PB L
PB L
PB L
PB L

224 van 18.8.1990, blz. 19.
203 van 28.7.2001, blz. 16.
213 van 9.8.2002, blz. 38.
228 van 24.8.2002, blz. 27.

Artikel 1
1. In artikel 1, lid 3, wordt „30 september 2003” vervangen
door „15 oktober 2003”.
2. Bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij de onderhavige
beschikking.

Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 december 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Lijst van lidstaten waarvoor een programma inzake onderzoek naar aviaire influenza bij pluimvee en bij in het
wild levende vogels is goedgekeurd
(in euro)
Lidstaten

Periode

Maximumbedrag

Oostenrijk -AT

30 december 2002 — 15 oktober 2003

24 500

België — B

30 december 2002 — 15 oktober 2003

12 600

Denemarken — DK

30 december 2002 — 15 oktober 2003

29 500

Finland — FI

30 december 2002 — 15 oktober 2003

19 700

Frankrijk — F

30 december 2002 — 15 oktober 2003

28 700

Duitsland — D

30 december 2002 — 15 oktober 2003

74 400

Griekenland — EL

30 december 2002 — 15 oktober 2003

37 600

Ierland — IRL

30 december 2002 — 15 oktober 2003

17 800

Italië — I

1 augustus 2002 — 30 juni 2003

31 800

Luxemburg — L

30 december 2002 — 15 oktober 2003

1 500

Nederland — NL

30 december 2002 — 15 oktober 2003

22 800

Portugal — P

30 december 2002 — 15 oktober 2003

32 900

Spanje — E

30 december 2002 — 15 oktober 2003

42 100

Zweden — SE

30 december 2002 — 15 oktober 2003

25 200

Verenigd Koninkrijk — UK

30 december 2002 — 15 oktober 2003

98 900
Totaal

500 000
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 30 december 2002
inzake de aankoop door de Gemeenschap van vaccin tegen klassieke varkenspest en de vorming
van een communautaire reserve van dat vaccin
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5490)
(2003/22/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 6, lid 2, en artikel 8, lid 2,
Gelet op Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober
2001 tot vaststelling van communautaire maatregelen ter
bestrijding van klassieke varkenspest (3), en met name op artikel
18, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Klassieke varkenspest is een bedreiging voor alle als huisdier gehouden varkens en alle wilde varkens in de
Gemeenschap.

(2)

Uitbraken van klassieke varkenspest op varkenshouderijbedrijven kunnen ernstige gevolgen hebben en kunnen
aanzienlijke economische verliezen veroorzaken in de
Gemeenschap, vooral wanneer de uitbraken zich voordoen in gebieden met een hoge varkensdichtheid.

(3)

De voorschriften voor de toepassing van noodvaccinatie
op varkenshouderijbedrijven zijn vastgelegd in Richtlijn
2001/89/EG.

(4)

Zoals is bepaald in Beschikking 2002/106/EG van de
Commissie van 1 februari 2002 houdende goedkeuring
van een diagnosehandboek tot vaststelling van diagnostische procedures, bemonsteringsprocedures en criteria
voor de evaluatie van de resultaten van laboratoriumtests
voor de bevestiging van klassieke varkenspest (4) zijn er
geen geschikte discriminatoire tests beschikbaar waarmee
gevaccineerde varkens kunnen worden onderscheiden
van varkens die op een natuurlijke wijze met het virus
van klassieke varkenspest zijn besmet. Derhalve kan
momenteel nog niet met goed gevolg gebruik worden
gemaakt van merkervaccins tegen deze ziekte in geval
van noodvaccinatie.

(5)

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

Het is passend een adequaat aantal doses van een levend
verzwakt vaccin tegen klassieke varkenspest aan te
kopen en regelingen te treffen om die vaccins in voorraad te houden en snel beschikbaar te stellen indien
noodvaccinatie van als huisdier gehouden varkens noodzakelijk is.

PB L
PB L
PB L
PB L

224 van 18.8.1990, blz. 19.
203 van 28.7.2001, blz. 16.
316 van 1.12.2001, blz. 5.
39 van 9.2.2002, blz. 71.

(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
1. De Gemeenschap koopt zo snel mogelijk 1 000 000
doses van een levend verzwakt vaccin tegen klassieke varkenspest.
2. De Gemeenschap treft de nodige regelingen voor de
opslag en de distributie van het in lid 1 bedoelde vaccin.
Artikel 2
De kosten van de in artikel 1 genoemde maatregel bedragen
maximaal 300 000 EUR.
Artikel 3
De in artikel 1, lid 2, vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd door de Commissie in samenwerking met de leverancier
die is aangewezen op basis van een openbare inschrijving.
Artikel 4
1. De Commissie sluit onverwijld de nodige contracten voor
de in de artikelen 1 en 3 vastgestelde maatregelen.
2. De directeur-generaal van het directoraat-generaal
Gezondheid en consumentenbescherming wordt gemachtigd de
in lid 1 bedoelde contracten namens de Europese Commissie te
ondertekenen.
Artikel 5
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 december 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 30 december 2002
inzake een financiële bijdrage voor het verplicht slachten van dieren tussen 1 juli en 31 oktober
2001 in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5491)
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(2003/23/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(6)

Ook na 30 juni 2001 hebben zich in het Verenigd
Koninkrijk uitbraken van mond- en klauwzeer voorgedaan. Daarom moet er een aanvullende financiële
bijdrage voor de uitroeiing van die uitbraken worden
vastgesteld.

(7)

Aangezien het bedrag van de subsidiabele kosten in euro
wordt betaald, moet er een wisselkoers worden vastgesteld.

(8)

De in deze beschikking 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 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 11, leden 2 en 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In 2001 hebben zich uitbraken van mond- en klauwzeer
voorgedaan in het Verenigd Koninkrijk. Het uitbreken
van deze ziekte betekent een ernstig gevaar voor de
veestapel van de Gemeenschap. Om verspreiding van de
ziekte te voorkomen en bij te dragen tot de uitroeiing
ervan kan de Commissie bijstand verlenen voor de subsidiabele uitgaven die door de lidstaat zijn gedaan.

(2)

Zodra de besmetting met mond- en klauwzeer officieel
was bevestigd, hebben de autoriteiten van het Verenigd
Koninkrijk gemeld dat zij de in artikel 3, lid 2, van
Beschikking 90/424/EEG genoemde maatregelen hadden
genomen en onmiddellijk de desbetreffende bepalingen
van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad (3) ten uitvoer
hadden gelegd.

(3)

Krachtens artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1258/1999 van de Raad (4) worden de overeenkomstig
de communautaire voorschriften genomen maatregelen
op veterinair en fytosanitair gebied gefinancierd uit de
afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw. Met het oog op de financiële controle zijn de artikelen 8 en 9 van Verordening
(EG) nr. 1258/1999 van toepassing.

(4)

(5)

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Aan het Verenigd Koninkrijk kan een financiële bijdrage van de
Gemeenschap worden verleend teneinde de eigenaars op
passende wijze schadeloos te stellen voor de dieren die
verplicht zijn geslacht in het kader van de uitroeiingsmaatregelen in verband met de tussen 1 juli en eind oktober 2001
geconstateerde uitbraken van mond- en klauwzeer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van Beschikking 90/424/
EEG.
Artikel 2
1. De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt betaald
op basis van:
a) de bewijsstukken voor de maatregelen die in de in artikel 1
bedoelde periode zijn uitgevoerd, die uiterlijk 60 dagen na
de datum van kennisgeving van deze beschikking aan de
lidstaat worden ingediend;

De financiële bijdrage 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.

b) de resultaten van de door de Commissie verrichte controles
als bedoeld in artikel 4.

De financiële bijdrage voor de uitroeiing van mond- en
klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk in 2001 in
verband met de tot en met 30 juni 2001 geconstateerde
uitbraken van mond- en klauwzeer is vastgesteld bij
Beschikking 2001/654/EG van de Commissie (5).

2. De in lid 1 bedoelde documenten omvatten een financieel
verslag. Het financieel verslag houdt rekening met de categorieën dieren die op elk bedrijf in verband met mond- en klauwzeer zijn vernietigd, dan wel geslacht en vernietigd. Dit verslag
wordt aangeleverd in elektronische vorm volgens het model in
de bijlage.

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

224 van 18.8.1990, blz. 19.
203 van 28.7.2001, blz. 16.
315 van 26.11.1985, blz. 11.
160 van 26.6.1999, blz. 103.
230 van 28.8.2001, blz. 16.

3. In het kader van deze beschikking wordt onder „passende
schadeloosstelling” verstaan dat een bedrag wordt uitgekeerd
dat gelijk is aan de waarde van de dieren onmiddellijk vóórdat
zij werden besmet.

L 8/42

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

14.1.2003

Artikel 3

Artikel 5

Het bedrag van de subsidiabele kosten wordt vastgesteld in euro
tegen de koers die in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen is bekendgemaakt op de eerste werkdag van de maand
waarin de betalingsaanvraag is ontvangen.

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Artikel 4
De Commissie kan, in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten, controles ter plaatse uitvoeren om toe te zien
op de toepassing van bovengenoemde maatregelen en op de
gedane uitgaven.
De Commissie stelt de lidstaten in kennis van de uitslag van de
verrichte controles.

Gedaan te Brussel, 30 december 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

BIJLAGE
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 30 december 2002
met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5496)
(2003/24/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De werkzaamheden in het kader van communautaire
studies en studiebijeenkomsten hebben tot de conclusie
geleid dat de architectuur van het Animo-netwerk moet
worden herzien, wat moet leiden tot de instelling van
een veterinair systeem waarin diverse computertoepassingen worden geïntegreerd.

(5)

In resolutie A5-0396/2000 van het Europees Parlement
over het speciaal verslag van de Rekenkamer nr. 1/2000
over klassieke varkenspest (10) wordt de Commissie
verzocht ervoor te zorgen dat het Animo-netwerk onder
de volledige controle van de Commissie wordt beheerd
en ontwikkeld, en de nodige wijzigingen aan te brengen
overeenkomstig de opmerkingen van de Rekenkamer.

(6)

Om optimaal gebruik te maken van de functies en de
gebruikersinterfaces, moeten de lidstaten nauw worden
betrokken bij de uitwerking van een geïntegreerd veterinair computersysteem.

(7)

De in deze beschikking 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 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en
producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/
EEG (2), en met name op artikel 20, lid 3,
Gelet op Beschikking 92/438/EEG van de Raad van 13 juli
1992 betreffende de informatisering van de veterinaire procedures bij invoer (Shift-project), tot wijziging van de Richtlijnen
90/675/EEG, 91/496/EEG en 91/628/EEG alsmede Beschikking
90/424/EEG, en tot intrekking van Beschikking 88/192/EEG (3),
laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 95/1/EG (4), en met name
op artikel 12,
Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni
1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (5),
laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/572/EG (6), en met
name op de artikelen 37 en 37 bis,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (7)
heeft ten doel te zorgen voor veiligheid en vertrouwen
in elektronische communicatie en het gebruik ervan
door de ambtelijke diensten van de lidstaten en van de
Gemeenschap te vergemakkelijken, zowel bij de communicatie onder elkaar als met de burgers en met de economische actoren.
Krachtens Beschikking 92/563/EEG van de Commissie
van 19 november 1992 betreffende de in het kader van
het Shift-project geplande database met gegevens over
de communautaire voorwaarden voor de invoer (8) dient
de Commissie de vereiste databases te ontwikkelen.
Bij Beschikking 91/398/EEG van de Commissie van 19
juli 1991 betreffende een computernetwerk voor gegevensuitwisseling
tussen
veterinaire
autoriteiten
(Animo) (9) is bepaald op welke wijze de veterinaire
eenheden met elkaar moeten worden verbonden.
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

224 van 18.8.1990, blz. 29.
62 van 15.3.1993, blz. 49.
243 van 25.8.1992, blz. 27.
1 van 1.1.1995, blz. 113.
224 van 18.8.1990, blz. 19.
203 van 28.7.2001, blz. 16.
13 van 19.1.2000, blz. 12.
361 van 10.12.1992, blz. 45.
221 van 9.8.1991, blz. 30.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De Gemeenschap zorgt zo spoedig mogelijk voor de ontwikkeling van een computersysteem waarin de systemen Animo en
Shift worden geïntegreerd in één enkele architectuur. De technische specificaties van het systeem worden vastgesteld in de
bijlage.
Artikel 2
1. In een eerste fase stelt de Commissie de specificaties op
van het nieuwe Animo-systeem, analyseert dat systeem en stelt
een prototype voor.
De Commissie beschikt hiervoor over 200 000 EUR.
2. In een tweede fase werkt de Commissie het nieuwe
Animo-systeem uit en stelt zij de database ter beschikking van
de lidstaten.
3. De Commissie zorgt ook voor de ontwikkeling en de integratie in het nieuwe computersysteem van het Shift-systeem, en
met name van de functies die noodzakelijk zijn voor de besluitvorming in de grensinspectieposten op het gebied van regelgeving en risicoanalyse.
(10) PB C 85 van 23.3.2000, blz. 1.
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Artikel 3
De directeur-generaal van het directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming wordt
gemachtigd om namens de Europese Commissie de contracten te ondertekenen die nodig zijn voor de
tenuitvoerlegging van deze beschikking.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 december 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

BIJLAGE
De architectuur van de informatiesystemen van het directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming is
gebaseerd op de n-tiers-technologie, met een client side browser, een webserver voor de presentatie van de informatie en
een server voor de database Oracle. De strategische toepassingen worden ontwikkeld in JAVA met behulp van de BEA
Weblogic. Het netprotocol is IP, waarbij om veiligheidsredenen ook gebruik kan worden gemaakt van een particulier
datanet van het type TESTA II en van veiligheidsprotocols zoals Secure Socket Layer (SSL) of Public Key Infrastructure
(PKI). De uitwisseling van gegevens vindt plaats op basis van de XML-standaard.
De statistische rapporten worden opgesteld vanuit BO (Business Object) en een cartografisch programma.
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordering (EG) nr. 2304/2002 van de Commissie van 20 december 2002 houdende uitvoering
van Besluit 2001/822/EG van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de
Europese Gemeenschap („LGO-besluit”)
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 348 van 21 december 2002)
De volgende tekst wordt als bijlage aan Verordening (EG) nr. 2304/2002 toegevoegd.
„BIJLAGE
STANDAARDSTRUCTUUR VOOR ENKELVOUDIGE PROGRAMMERINGSDOCUMENTEN (EPD's) VOOR
LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE (LGO)
Deel A: Samenwerkingsstrategie
Overzicht
Hoofdstuk 1: Samenwerkingsdoelstellingen van de Europese Gemeenschap
Hoofdstuk 2: Beleidsagenda van de LGO
Hoofdstuk 3: Analyse van de politieke, economische en sociale situatie
Hoofdstuk 4: Analyse van de vroegere en huidige EG-samenwerking
Hoofdstuk 5: Responsstrategie
Deel B: Indicatief programma
Hoofdstuk 6: Indicatief programma
De volledige tekst met het overzicht en de hoofdstukken 1 tot en met 6 dient tot ongeveer tien bladzijden plus bijlagen
te worden beperkt.
DEEL A: SAMENWERKINGSSTRATEGIE
Overzicht
De EPD's dienen te beginnen met een overzicht van een halve bladzijde. Hierin moeten de belangrijkste uitdagingen
worden opgesomd waarmee de LGO op middellange en lange termijn worden geconfronteerd, het hoofddoel van het
EPD, de belangrijkste redenen voor de keuze van de concentratiesector en de globale verdeling van de middelen.
Hoofdstuk 1: Samenwerkingsdoelstellingen van de Europese Gemeenschap
In dit hoofdstuk wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van de ruime samenwerkingsdoelstellingen van de Europese
Gemeenschap, zoals bepaald door het EG-Verdrag, EG-voorschriften, internationale overeenkomsten en de recente
verklaring over het ontwikkelingsbeleid van de Europese Gemeenschap.
Hoofdstuk 2: Beleidsagenda van de LGO
In dit hoofdstuk wordt een beknopt overzicht gegeven van de doelstellingen van de regering, zoals uiteengezet in officiële beleidsdocumenten, in plannen voor de middellange of lange termijn, hervormingsstrategieën of ontwikkelingsprogramma's. Hierin moet tevens worden aangegeven op welke wijze de regering van plan is om die doelstellingen te
verwezenlijken.
Hoofdstuk 3: Analyse van de politieke, economische en sociale situatie
De belangrijkste ontwikkelingen/problemen op het gebied van het binnenlandse beleid en relevante aspecten van het
externe beleid, waaronder de politieke situatie, handelsaspecten, de economische en sociale situatie, milieuaspecten en
ten slotte de duurzaamheid van het huidige beleid en de uitdagingen op middellange termijn moeten hierin worden
behandeld. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de beoordeling van het beheer van de overheidsuitgaven en
overheidsopdrachten.
Dit hoofdstuk moet analytisch en niet louter beschrijvend zijn. De analyse moet dialooggestuurd zijn en in nauwe
samenwerking met andere donors (indien van toepassing) en niet-gouvernementele actoren die daarbij zijn betrokken,
zijn opgesteld.
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Hoofdstuk 4: Analyse van de vroegere en huidige EG-samenwerking
In dit hoofdstuk moet een bondig overzicht worden gegeven van de resultaten en de uit de voorbije en huidige EGsamenwerking „getrokken lessen”. Er moet rekening worden gehouden met aanbevelingen uit relevante evaluaties van de
LGO, specifieke sectoren of projecten.
In een paragraaf over de samenhang (EG-beleidsmix) moet een analyse worden gemaakt van het verband tussen het EPD
en ander communautair beleid, middelen en instrumenten. Programma's van de lidstaten van de Europese Unie en
andere donors (indien van toepassing) dienen in grote lijnen te worden weergegeven.
Hoofdstuk 5: Responsstrategie
In dit hoofdstuk moeten de strategische keuzen voor de EG-samenwerking worden uiteengezet met vermelding van het
gebied/de sector waarop de bijstand zal worden geconcentreerd. Die keuze dient logisch voort te vloeien uit:
— de beleidsdoelstellingen van de Europese Gemeenschap;
— een analyse van de situatie van de LGO en hun ontwikkelingsstrategie, om de relevantie en duurzaamheid van
de ondersteunende strategie vast te stellen;
— de conclusies die zijn getrokken in het kader van de analyse van de beleidsmix/coherentie;
— de indicatieve omvang van de beschikbare middelen;
— de uit voorbije en lopende EG-activiteiten getrokken lessen;
— de complementariteit met de steunverlening van andere belangrijke donors en de programma's van de regering zelf.
De steun van de Gemeenschap dient te worden geconcentreerd op gebieden waarop zij een comparatief voordeel
of speciale expertise heeft.
DEEL B: INDICATIEF PROGRAMMA
Hoofdstuk 6: Indicatief programma
In dit hoofdstuk wordt het indicatieve programma van de LGO voorgesteld dat steunt op en volledig in overeenstemming is met de strategische analyse. Het indicatieve programma maakt een integrerend deel uit van het EPD en dient de
volgende elementen te omvatten.
Financieringsbedrag
Dit deel dient een verdeling te bevatten van de indicatieve bedragen die in het negende kader van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) voor de concentratiesector en (in voorkomend geval) andere sectoren zijn gereserveerd. Ook alle niet
vastgelegde middelen die overblijven van de vorige EOF's moeten worden meegerekend en worden gebruikt ter ondersteuning van de in de strategie vastgelegde prioriteiten. Het indicatieve programma dient ook te vermelden dat daarnaast
specifieke maatregelen kunnen worden gefinancierd via begrotingslijnen, en het dient aan te geven welke sectoren voor
dergelijke steun in aanmerking komen. Er dient echter duidelijk te worden gesteld dat financiering via begrotingslijnen
aan specifieke regels en voorschriften is onderworpen en afhankelijk is van de beschikbaarheid van middelen. Ten slotte
dient er ook op te worden gewezen dat het negende EOF ook de „investeringsfaciliteit”, een door de Europese Investeringsbank beheerd financieringsinstrument, omvat, doch dat die investeringsfaciliteit geen deel uitmaakt van het indicatie
programma. Alle bedragen moeten in euro luiden.
Concentratiesector
Dit deel moet informatie bevatten over de specifieke doelstellingen en verwachte resultaten voor de concentratiesector
en (in voorkomend geval) andere sectoren, alsook over de belangrijkste steunmaatregelen die zijn gepland. Ook de
beleidsmaatregelen en begeleidende maatregelen die door de regering moeten worden genomen als bijdrage aan de
tenuitvoerlegging van de responsstrategie, moeten hierin worden vermeld. Er moet worden aangegeven welk bedrag voor
elke sector is uitgetrokken. Er moet een analyse worden gemaakt van de voordelen van de toekenning van begrotingssteun in vergelijking met andere methodes en er moet worden uitgemaakt welke methode het efficiëntst is. Een conclusie
die in beginsel de voorkeur geeft aan het begrotingssteunmechanisme (hetzij rechtstreeks of via een trustfonds of ander
systeem), zal nog steeds het voorwerp uitmaken van een evaluatie van het beheer van de overheidsfinanciën en van overheidsopdrachten in de concentratiesector, welke evaluatie moet worden uitgevoerd voordat een financieringsvoorstel kan
worden ingediend.
Indicatoren
Input-, output-, resultaat- en, voorzover mogelijk, impactindicatoren moeten worden vastgesteld voor de beleidsgebieden
die onder de concentratiesector vallen. De indicatoren dienen rekening te houden met de SMART-criteria (specifiek,
meetbaar op de korte/middellange termijn, uitvoerbaar, realistisch en tijdgebonden). Zij moeten een begin- en streefniveau en een duidelijke tijdslimiet omvatten om bij de jaarlijkse, tussentijdse en eindevaluaties vergelijking mogelijk te
maken.
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Sectoroverschrijdende onderwerpen
Aandacht moet worden besteed aan het integreren van sectoroverschrijdende onderwerpen (genderproblematiek, milieu,
institutionele ontwikkeling en capaciteitsopbouw) in de sectoren voor de steunverlening.
Het indicatieve programma dient te worden gecompleteerd met een aantal tabellen:
— Een kader voor de steunverlening voor de concentratiesector waarin de indicatoren, de verificatiebronnen en de
aannames nauwkeurig worden beschreven. Er moeten input-, output-, resultaat- en, voorzover mogelijk, impactindicatoren worden vastgesteld voor de beleidsgebieden die onder de concentratiesector vallen. De indicatoren dienen
rekening te houden met de SMART-criteria (specifiek, meetbaar op de korte/middellange termijn, uitvoerbaar, realistisch en tijdgebonden) en zij moeten een begin- en streefniveau en een duidelijke tijdslimiet bevatten om bij de jaarlijkse, tussentijdse en eindevaluaties vergelijkingen mogelijk te maken.
— Een indicatief tijdschema voor de vastleggingen en betalingen.
— Een tijdschema van de activiteiten.”
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