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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 112/2003 VAN DE COMMISSIE
van 22 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 23 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 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 22 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

72,9
52,0
102,0
75,6

0707 00 05

052
628
999

100,4
151,4
125,9

0709 10 00

220
999

137,7
137,7

0709 90 70

052
204
999

128,0
109,4
118,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

46,9
47,0
49,3
43,7
73,2
80,1
56,7

0805 20 10

204
999

78,0
78,0

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

052
204
220
464
600
624
999

65,0
59,5
83,4
138,3
47,1
79,0
78,7

0805 50 10

052
600
999

61,9
77,8
69,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
066
400
404
720
999

131,9
42,4
35,6
93,9
101,6
127,5
88,8

0808 20 50

388
400
720
999

74,4
99,7
55,9
76,7

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. 113/2003 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2003
tot vaststelling van de forfaitaire vergoeding per bedrijfsformulier voor het boekjaar 2003 in het
kader van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 2596/2001 van de
Commissie (4) is de forfaitaire vergoeding voor het boekjaar 2002 vastgesteld op 135 EUR per bedrijfsformulier.
In verband met de ontwikkeling van het algemene
kostenpeil en de weerslag daarvan op de kosten van het
invullen van het bedrijfsformulier, moet de vergoeding
worden herzien.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Gemeenschappelijk Comité van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad van 15 juni
1965 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet
betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van
de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1256/
97 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1915/83 van de Commissie
van 13 juli 1983 houdende enige uitvoeringsbepalingen inzake
de boekhoudingen voor de constatering van de inkomens in de
landbouwbedrijven (3), en met name op artikel 5, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1915/83 is
bepaald dat het bedrag wordt vastgesteld van de forfaitaire vergoeding die de Commissie aan de lidstaten moet
betalen voor elk naar behoren ingevuld bedrijfsformulier
dat binnen de in artikel 3 van die verordening gestelde
termijn aan haar is toegezonden.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1915/83
bedoelde forfaitaire vergoeding wordt vastgesteld op 138 EUR.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing voor het boekjaar 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 januari 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB 109 van 23.6.1965, blz. 1859/65.
(2) PB L 174 van 2.7.1997, blz. 7.
(3) PB L 190 van 14.7.1983, blz. 25.

(4) PB L 345 van 24.12.2001, blz. 34.
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VERORDENING (EG) Nr. 114/2003 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2003
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die de eerste tien werkdagen van januari 2003 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 327/98 van de Commissie van
10 februari 1998 inzake de opening en de wijze van beheer
van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en
breukrijst (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2458/2001 (2), en met name op artikel 5, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De Commissie moet overeenkomstig artikel 5, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 327/98 binnen tien dagen, te
rekenen vanaf de laatste dag van de termijn waarbinnen
de gegevens inzake de certificaataanvragen moeten
worden meegedeeld, beslissen in welke mate aan de
ingediende aanvragen gevolg kan worden gegeven en
tevens de voor de volgende tranche beschikbare hoeveelheden vaststellen.
Op basis van de hoeveelheden waarvoor aanvragen voor
de aanvullende tranche van januari 2003 zijn ingediend,
moet worden voorzien in de afgifte van certificaten voor

de gevraagde hoeveelheden, al dan niet verminderd, naar
gelang van het geval, door toepassing van een in de
bijlage bij deze verordening vastgesteld percentage,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1. Voor de invoercertificaataanvragen voor rijst die de eerste
tien werkdagen van januari 2003 overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 327/98 zijn ingediend en waarvan de Commissie in
kennis is gesteld, worden certificaten afgegeven voor de in de
aanvragen vermelde hoeveelheden, al dan niet verminderd, naar
gelang van het geval, door toepassing van een in de bijlage bij
deze verordening vastgesteld percentage.
2. De voor de volgende tranche beschikbare hoeveelheden
zijn in de bijlage vastgesteld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 januari 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 37 van 11.2.1998, blz. 5.
(2) PB L 331 van 15.12.2001, blz. 10.
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BĲLAGE
Verminderingspercentage dat moet worden toegepast op de gevraagde hoeveelheden voor de tranche van januari 2003 en
beschikbare hoeveelheid voor de volgende tranche:
a) In artikel 2 bedoelde hoeveelheid volwitte of halfwitte rĳst van GN-code 1006 30

Verminderingspercentage

Voor de tranche
van april 2003
beschikbare hoeveelheid
(in t)

Verenigde Staten van Amerika

0 (1)

3 755,992

Thailand

0()

10 727,000

Oorsprong

1

(1) Afgifte voor de in de aanvraag vermelde hoeveelheid.

b) In artikel 2 bedoelde hoeveelheid gedopte rĳst van GN-code 1006 20

Verminderingspercentage

Voor de tranche
van april 2003
beschikbare hoeveelheid
(in t)

Australië

0 (1)

2 586,500

Verenigde Staten van Amerika

0 (1)

511,000

Oorsprong

(1) Afgifte voor de in de aanvraag vermelde hoeveelheid.

c) In artikel 2 bedoelde hoeveelheid breukrĳst van GN-code 1006 40 00
Verminderingspercentage

Voor de tranche van juli 2003
beschikbare hoeveelheid
(in t)

Thailand

0 (1)

29 120,000

Australië

0()

6 456,000

Guyana

0 (1)

4 251,000

Oorsprong

1

Verenigde Staten van Amerika

90,9091

0,000

Andere oorsprong

90,9295

0,000

(1) Afgifte voor de in de aanvraag vermelde hoeveelheid.
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VERORDENING (EG) Nr. 115/2003 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2003
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1503/96 zijn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 3072/
95 ten aanzien van de invoerrechten in de sector rijst.

(4)

De vastgestelde invoerrechten zijn van toepassing totdat
een nieuwe vaststelling in werking treedt. De invoerrechten blijven ook van kracht als in de twee weken die
aan de volgende periodieke vaststelling voorafgaan geen
enkele notering beschikbaar is voor de in artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 1503/96 bedoelde referentiebron.

(5)

Voor het normaal functioneren van het stelsel van
invoerrechten, moeten deze rechten worden berekend
aan de hand van de in een referentieperiode geconstateerde marktkoersen.

(6)

De toepassing van Verordening (EG) nr. 1503/96 leidt
ertoe de invoerrechten vast te stellen zoals vermeld in de
bijlagen bij deze verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1503/96 van de Commissie van
29 juli 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1298/2002 (4), en met name op artikel 4, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 11 van Verordening (EG) nr. 3072/95 is
bepaald dat bij de invoer van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten de rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief worden geheven. Voor
de producten als bedoeld in lid 2 van dat artikel is het
invoerrecht echter gelijk aan de interventieprijs voor
deze producten bij de invoer, verhoogd met een bepaald
percentage naargelang het om gedopte of volwitte rijst
gaat, en verminderd met de invoerprijs, voorzover dit
recht niet hoger is dan dat van het gemeenschappelijk
douanetarief.
In artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3072/95 is
bepaald dat de cif-invoerprijzen worden berekend op
basis van de representatieve prijzen voor het betrokken
product op de wereldmarkt of op de invoermarkt voor
het product in de Gemeenschap.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 11, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 3072/
95 bedoelde invoerrechten in de sector rijst worden vastgesteld
in bijlage I bij deze verordening en zijn bepaald aan de hand
van de in bijlage II vermelde elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 januari 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L
PB L
PB L
PB L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
189 van 30.7.1996, blz. 71.
189 van 18.7.2002, blz. 8.
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BĲLAGE I
Invoerrechten voor rĳst en breukrĳst
(in EUR/t)
Invoerrechten (5)
GN-code

Derde landen
(behalve ACS en
Bangladesh) (3)

ACS
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Basmati
India
en Pakistan (6)

14,00

14,00

Egypte (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) Het invoerrecht op rĳst van oorsprong uit de ACS-staten wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad (PB L 215 van 1.8.1998, blz.
12) en Verordening (EG) nr. 2603/97 van de Commissie (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 22) vastgestelde regelingen.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1706/98 worden de invoerrechten niet toegepast op producten van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de
Stille Oceaan die rechtstreeks in het overzeese departement Réunion worden ingevoerd.
(3) Het recht bĳ invoer van rĳst in het overzeese departement Réunion is vastgesteld in artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3072/95.
(4) Het invoerrecht op rĳst, met uitzondering van breukrĳst (GN-code 1006 40 00), van oorsprong uit Bangladesh, wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EEG)
nr. 3491/90 van de Raad (PB L 337 van 4.12.1990, blz. 1) en de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 862/91 van de Commissie (PB L 88 van 9.4.1991, blz. 7) vastgestelde
regelingen.
(5) De invoer van producten van oorsprong uit de LGO is vrĳgesteld van invoerrechten overeenkomstig artikel 101, lid 1, van het gewĳzigde Besluit 91/482/EEG van de Raad
(PB L 263 van 19.9.1991, blz. 1).
(6) Voor gedopte Basmati-rĳst, van oorsprong uit India en Pakistan, wordt een vermindering van 250 EUR/t toegepast (artikel 4 bis van de gewĳzigde Verordening (EG) nr.
1503/96).
(7) Recht van het gemeenschappelĳk douanetarief.
(8) Het invoerrecht op rĳst van oorsprong en herkomst uit Egypte wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 2184/96 van de Raad (PB L 292 van
15.11.1996, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 196/97 van de Commissie (PB L 31 van 1.2.1997, blz. 53) vastgestelde regelingen.
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BĲLAGE II
Berekening van de invoerrechten in de sector rĳst

Indica-rĳst

Japonica-rĳst

Padie

Breukrĳst
Gedopt

Volwit

Gedopt

Volwit

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Cif-prĳs Arag (EUR/t)

—

199,85

226,03

265,18

292,02

—

b) Fob-prĳs (EUR/t)

—

—

—

237,02

263,86

—

c) Kosten van zeevervoer (EUR/t)

—

—

—

28,16

28,16

—

d) Bron

—

USDA en
operateurs

USDA en
operateurs

Operateurs

Operateurs

—

1. Invoerrecht (EUR/t)
2. Berekeningselementen:

(1) Recht van het gemeenschappelĳk douanetarief.
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VERORDENING (EG) Nr. 116/2003 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2003
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij de uitvoer van de in artikel 1, lid 2, onder c),
van Verordening nr. 136/66/EEG bedoelde producten, worden
vastgesteld op de in de bijlage aangegeven bedragen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 januari 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB 172 van 30.9.1966, blz. 3025/66.
PB L 201 van 26.7.2001, blz. 4.
PB L 78 van 31.3.1972, blz. 1.
PB L 348 van 30.12.1977, blz. 53.

L 18/10

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

23.1.2003

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 22 januari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie
(PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6).
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RICHTLIJN 2002/99/EG VAN DE RAAD
van 16 december 2002
houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de
distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

662/EEG bevat vrijwaringsmaatregelen die kunnen
worden toegepast indien de diergezondheid ernstig
wordt bedreigd.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(6)

Uit derde landen ingevoerde producten mogen geen
gevaar inhouden voor de diergezondheid in de Gemeenschap.

(7)

Daartoe moeten procedures worden ingesteld om de
insleep van epizoötieën te voorkomen. Die procedures
houden met name in dat de diergezondheidssituatie in
de betrokken derde landen regelmatig wordt geëvalueerd.

(8)

Er moeten ook procedures worden uitgewerkt voor de
vaststelling van algemene of specifieke voorschriften of
criteria voor de invoer van producten van dierlijke
oorsprong.

(9)

Voorschriften voor de invoer van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en van vleesproducten die van of met dergelijk vlees zijn vervaardigd,
zijn reeds vastgesteld bij Richtlijn 72/462/EEG van de
Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de
invoer van runderen en varkens, van vers vlees uit derde
landen (5).

(10)

De bij de invoer van vlees en vleesproducten toegepaste
procedures kunnen als model dienen voor de invoer van
andere producten van dierlijke oorsprong.

(11)

De voorschriften voor de veterinaire controles van
producten die uit derde landen in de Gemeenschap
worden ingevoerd, zijn vastgesteld bij Richtlijn 97/78/
EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling
van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire
controles voor producten die uit derde landen in de
Gemeenschap worden binnengebracht (6). Richtlijn 97/
78/EEG bevat vrijwaringsmaatregelen die kunnen
worden toegepast indien de diergezondheid ernstig
wordt bedreigd.

(12)

Bij de vaststelling van voorschriften voor het internationale handelsverkeer moet rekening worden gehouden
met de richtsnoeren van het Internationaal Bureau voor
besmettelijke veeziekten (OIE).

(13)

Er moeten communautaire audits en inspecties worden
georganiseerd om toe te zien op de uniforme toepassing
van de veterinairrechtelijke voorschriften.

(14)

De onder deze richtlijn vallende producten zijn opgenomen in bijlage I bij het Verdrag.

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In het kader van de interne markt zijn specifieke veterinairrechtelijke voorschriften vastgesteld voor het intracommunautaire handelsverkeer, de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen uit derde
landen van voor menselijke consumptie bestemde
producten van dierlijke oorsprong, die zijn opgenomen
in bijlage I bij het Verdrag.

(2)

Die voorschriften hebben ervoor gezorgd dat hinderpalen voor de handel in de betrokken producten werden
opgeruimd en dat zodoende werd bijgedragen tot de
totstandkoming van de interne markt, terwijl toch een
hoog niveau van bescherming van de diergezondheid
werd gegarandeerd.

(3)

Die voorschriften hebben ten doel de insleep en de
verspreiding van dierziekten via het in de handel
brengen van producten van dierlijke oorsprong te voorkomen. Zij bevatten gemeenschappelijke beginselen,
bijvoorbeeld met betrekking tot beperkende maatregelen
ten aanzien van het in de handel brengen van producten
die komen van een bedrijf of uit een gebied dat met een
epizoötische ziekte is besmet, en de mogelijkheid dat
producten uit gebieden waarvoor beperkende maatregelen gelden, worden onderworpen aan een behandeling
om het ziekteverwekkende agens te vernietigen.

(4)

(5)

1

Die gemeenschappelijke bepalingen moeten worden
geharmoniseerd, teneinde eventuele inconsequenties die
zijn ontstaan bij de vaststelling van de specifieke veterinairrechtelijke voorschriften, te verhelpen. Op deze wijze
kunnen een uniforme toepassing van de veterinairrechtelijke voorschriften in de gehele Gemeenschap en een
transparantere structuur van de communautaire wetgeving worden gegarandeerd.
De veterinaire controles van producten van dierlijke
oorsprong die bestemd zijn voor het handelsverkeer,
moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde
in Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december
1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de
totstandbrenging van de interne markt (4). Richtlijn 89/

( ) PB C 365 E van 19.12.2000.
(2) Advies van het Europees Parlement uitgebracht op 15 mei 2002.
(3) Advies van het Economisch en Sociaal Comité uitgebracht op 28
maart 2001.
(4) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 92/118/EEG (PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49).

(5) PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1452/2001 (PB L 198 van 21.7.2001, blz.
11).
6
( ) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.
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De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen moeten worden aangenomen 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 (1),

23.1.2003
HOOFDSTUK I

VETERINAIRRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN VOOR ALLE
STADIA VAN DE PRODUCTIE, VERWERKING EN DISTRIBUTIE
VAN PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG IN DE
GEMEENSCHAP

Artikel 3
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Toepassingsgebied
In deze richtlijn worden de algemene veterinairrechtelijke voorschriften vastgesteld die gelden voor alle stadia van de
productie, verwerking en distributie in de Gemeenschap en het
binnenbrengen uit derde landen van producten van dierlijke
oorsprong, alsmede de daaruit verkregen voor menselijke
consumptie bestemde producten.
Deze voorschriften laten het bepaalde in de Richtlijnen 89/662/
EEG, 97/78/EG en de in bijlage I genoemde richtlijnen onverlet.

Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn gelden, voorzover nodig,
de definities van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling
van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit
voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden (2) en van Richtlijn 97/78/
EG. Bovendien gelden de volgende definities:
1. alle stadia van de productie, verwerking en distributie: elk
stadium, vanaf en met inbegrip van de primaire productie
van een product van dierlijke oorsprong tot en met en met
inbegrip van de opslag, het vervoer, de verkoop of de levering aan de eindverbruiker;
2. het binnenbrengen: het binnenbrengen van producten op
één van de in bijlage I van Richtlijn 97/78/EG vermelde
grondgebieden met het oog op de plaatsing ervan volgens
de in artikel 4, lid 16, punten a) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992
tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3)
bedoelde douaneprocedure;
3. officiële dierenarts: een dierenarts die gekwalificeerd is om
als zodanig op te treden en door de bevoegde autoriteit is
aangesteld;
4. producten van dierlijke oorsprong: producten die uit dieren
zijn verkregen, en de daaruit verkregen voor menselijke
consumptie bestemde producten, inclusief levende dieren
die daarvoor bestemd zijn.
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(2) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
(3) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2700/2000 (PB L 311 van 12.12.2000,
blz. 17).

Algemene voorschriften inzake diergezondheid
1. De lidstaten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat
de exploitanten van de levensmiddelensector in alle stadia van
de productie, verwerking en distributie in de Gemeenschap van
producten van dierlijke oorsprong niet de verspreiding van op
dieren overdraagbare ziekten veroorzaken, overeenkomstig de
onderstaande bepalingen.
2. Producten van dierlijke oorsprong moeten verkregen zijn
van dieren die voldoen aan alle in de desbetreffende communautaire wetgeving vastgestelde veterinairrechtelijke voorschriften.
3. Producten van dierlijke oorsprong moeten verkregen zijn
van dieren:
a) die niet komen van een bedrijf, een inrichting, een grondgebied of een deel van een grondgebied, waar voor de
betrokken dieren en producten om veterinairrechtelijke
redenen vastgestelde beperkende maatregelen gelden op
grond van de in bijlage I genoemde voorschriften;
b) die, wanneer het gaat om vlees en vleesproducten, niet
gedood zijn in een inrichting waar bij de slacht of tijdens de
productie dieren die besmet waren of waarvan vermoed
werd dat ze besmet waren met een van de ziekten als waarvoor de onder a) bedoelde maatregelen gelden, dan wel
karkassen, of delen daarvan, van dergelijke dieren aanwezig
waren, tenzij dit vermoeden niet meer bestaat;
c) die, wanneer het gaat om aquacultuurdieren en -producten,
voldoen aan Richtlijn 91/67/EEG (4).

Artikel 4
Afwijkingen
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 en met inachtneming van de in bijlage I bedoelde ziektebestrijdingsmaatregelen, kunnen de lidstaten toestemming verlenen voor de
productie, verwerking en distributie van producten van dierlijke
oorsprong, afkomstig van een grondgebied of een deel van een
grondgebied waarvoor veterinairrechtelijke beperkingen gelden,
maar niet afkomstig van een bedrijf dat besmet is of waarvan
vermoed wordt dat het besmet is, op voorwaarde dat:
i) de producten, in afwachting van de hieronder bedoelde
behandeling, bij de vervaardiging, de hantering, het vervoer
en de opslag in tijd of ruimte gescheiden zijn gehouden van
producten die wel aan alle veterinairrechtelijke voorschriften voldoen, en de voorwaarden voor het vervoer
buiten het grondgebied waarvoor om veterinairrechtelijke
redenen vastgestelde beperkende maatregelen gelden door
de bevoegde autoriteit zijn goedgekeurd;
(4) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1.
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ii) de te behandelen producten naar behoren zijn geïdentificeerd;
iii) de producten een behandeling ondergaan die voldoende is
om het betrokken veterinairrechtelijke probleem te
verhelpen; en
iv) de behandeling wordt toegepast in een inrichting die
daartoe erkend is door de lidstaat waar het veterinairrechtelijke probleem zich heeft voorgedaan.
De bepalingen van de eerste alinea worden toegepast overeenkomstig de bijlagen II en III, punt 1, of overeenkomstig de
volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure vast te
stellen uitvoeringsbepalingen.
2.
De productie, verwerking en distributie van aquacultuurproducten die niet aan artikel 3 voldoen, zijn toegestaan onder
de in Richtlijn 91/67/EEG vastgestelde voorwaarden en in voorkomend geval met inachtneming van de volgens de in artikel
12, lid 2, bedoelde procedure vast te stellen voorschriften.
3.
Voorts kunnen, wanneer de ziektesituatie dat mogelijk
maakt, in bijzondere omstandigheden en volgens de in artikel
12, lid 2, bedoelde procedure, afwijkingen van artikel 3 worden
toegestaan. Daarbij wordt met name rekening gehouden met:
a) de specifieke kenmerken van de ziekte bij de betrokken diersoort en
b) de eventueel met betrekking tot de dieren te nemen maatregelen of uit te voeren tests.
Wanneer dergelijke afwijkingen worden toegestaan, wordt
gewaarborgd dat het niveau van de bescherming tegen dierziekten daar niet door beïnvloed wordt. Volgens dezelfde
procedure worden derhalve de nodige maatregelen getroffen
om de bescherming van de diergezondheid in de Gemeenschap
te garanderen.
Artikel 5

L 18/13

dierlijke oorsprong en voorschriften inzake levensmiddelen- en
veevoedercontroles, zorgen de lidstaten ervoor dat er officiële
veterinaire controles worden uitgevoerd door de bevoegde
autoriteit om erop toe te zien dat deze richtlijn, de uitvoeringsbepalingen en de vrijwaringsmaatregelen die ten aanzien van
die producten van dierlijke oorsprong kunnen zijn vastgesteld,
in acht worden genomen. De algemene regel is dat de inspecties onaangekondigd moeten zijn en de controles moeten
worden uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn
89/662/EEG.
2. In afwachting van de aanneming van de verordening van
het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van
specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong en voorschriften inzake levensmiddelen- en
veevoedercontroles, nemen de lidstaten, wanneer er overtredingen van de veterinairrechtelijke voorschriften worden geconstateerd, de nodige corrigerende maatregelen overeenkomstig
het bepaalde in Richtlijn 89/662/EEG.
3. Deskundigen van de Commissie kunnen, voorzover noodzakelijk voor een uniforme toepassing van deze richtlijn, in
samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten
controles ter plaatse, met inbegrip van audits, uitvoeren. De
lidstaat op het grondgebied waarvan een controle wordt
verricht, verleent de deskundigen alle nodige bijstand bij het
uitvoeren van hun taken. De Commissie stelt de bevoegde autoriteit in kennis van het resultaat van de verrichte controles.
Indien in het kader van een audit of inspectie door de
Commissie een ernstig risico voor de diergezondheid wordt
geconstateerd, neemt de betrokken lidstaat onmiddellijk de
nodige maatregelen ter bescherming van de diergezondheid.
Indien dergelijke maatregelen niet worden genomen of indien
de genomen maatregelen ontoereikend worden geacht, treft de
Commissie volgens de procedures van artikel 12, lid 2, de
nodige maatregelen ter bescherming van de diergezondheid en
stelt zij de lidstaten daarvan in kennis.

Veterinaire certificaten
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat voor voor menselijke
consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, een
veterinair certificaat wordt afgegeven, als

4. De uitvoeringsbepalingen voor dit artikel, in het bijzonder
de voorschriften betreffende de wijze van samenwerking met
de nationale autoriteiten, worden volgens de procedure van
artikel 12, lid 2, vastgesteld.

— om veterinairrechtelijke redenen op grond van artikel 9 van
Richtlijn 89/662/EEG is bepaald dat producten van dierlijke
oorsprong uit een lidstaat vergezeld moeten gaan van een
gezondheidscertificaat, of

HOOFDSTUK II

— op grond van artikel 4, lid 2, een afwijking is verleend.
2.
Volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure
kunnen de uitvoeringsbepalingen en in het bijzonder een model
voor dergelijke certificaten worden vastgesteld, rekening
houdend met de algemene beginselen van bijlage IV. De certificaten kunnen nadere gegevens bevatten die op grond van
andere communautaire wetgeving inzake volksgezondheid en
diergezondheid vereist zijn.
Artikel 6
Officiële veterinaire controles
1.
In afwachting van de aanneming van de verordeningen
van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling
van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van

INVOER UIT DERDE LANDEN

Artikel 7
Algemene bepalingen
De lidstaten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat voor
menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke
oorsprong alleen uit derde landen worden binnengebracht,
indien zij voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk I die gelden
voor alle stadia van de productie, verwerking en distributie van
dergelijke producten in de Gemeenschap dan wel gelijkwaardige waarborgen voor de diergezondheid bieden.
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Artikel 8
Naleving van de communautaire regelgeving
Teneinde toe te zien op de inachtneming van de algemene
bepalingen van artikel 7, moet volgens de in artikel 12, lid 2,
bedoelde procedure het volgende worden vastgesteld.
1. Lijsten van derde landen of regio's van derde landen waaruit
de invoer van bepaalde producten van dierlijke oorsprong is
toegestaan. Een derde land wordt alleen op dergelijke lijsten
geplaatst, als er een communautaire audit van dat land heeft
plaatsgevonden, die uitwijst dat de bevoegde veterinaire
autoriteit passende garanties biedt voor de naleving van de
communautaire wetgeving.
Bij de opstelling of bijwerking van die lijsten wordt met
name rekening gehouden met:

23.1.2003

2. De Commissie zorgt ervoor dat de meest recente versies van
alle lijsten die overeenkomstig dit artikel opgesteld of bijgewerkt zijn, voor het publiek beschikbaar worden gesteld. De
op grond van dit artikel opgestelde lijsten mogen worden
gecombineerd met andere lijsten die ten behoeve van de
diergezondheid en de volksgezondheid zijn opgesteld; zij
mogen ook modellen van gezondheidscertificaten bevatten.
3. De oorsprongregels voor producten van dierlijke oorsprong
en voor de dieren waaruit die producten zijn verkregen,
worden opgesteld volgens de procedure van artikel 12, lid
2.
4. Voor elk derde land of elke groep van derde landen worden
volgens de procedure van artikel 12, lid 2, bijzondere
invoervoorschriften vastgesteld, waarbij rekening wordt
gehouden met de veterinairrechtelijke situatie in dat derde
land of die groep van derde landen.
5. Indien nodig, mogen

a) de wetgeving van het derde land;

— de bepalingen ter uitvoering van dit artikel,

b) de organisatie van de bevoegde veterinaire autoriteit en
de inspectiediensten in het derde land, de bevoegdheden
van deze diensten, de controle die erop wordt uitgeoefend, en de capaciteit waarover zij beschikken inclusief
de personeelsbezetting om hun wetgeving daadwerkelijk
aan te passen;

— de criteria voor de indeling van derde landen en regio's
daarvan ten aanzien van dierziekten, en
— de specifieke voorschriften betreffende de soorten van
binnenbrengen of specifieke producten zoals het binnenbrengen door reizigers of het binnenbrengen van
handelsmonsters

c) de veterinairrechtelijke voorschriften die in concreto
gelden voor de productie, vervaardiging, hantering,
opslag en verzending van voor de Gemeenschap
bestemde producten van dierlijke oorsprong;

worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 12, lid
2.

d) de garanties die de bevoegde veterinaire autoriteit van
het derde land kan geven met betrekking tot de naleving
of de gelijkwaardigheid van de relevante veterinairrechtelijke voorschriften;
e) de ervaring die bij het in de handel brengen van het
product uit het derde land is opgedaan en de resultaten
van de eventuele invoercontroles;
f) de resultaten van de communautaire inspecties en/of
audits in het derde land, met name de resultaten van de
evaluatie van de bevoegde autoriteiten of, indien de
Commissie daarom verzoekt, het rapport van de
bevoegde autoriteiten van het derde land over de inspecties die zij hebben uitgevoerd;
g) de gezondheidsstatus van het vee, van andere landbouwhuisdieren en van de wilde dieren in het derde land, met
name wat betreft exotische dierziekten en aspecten van
de algemene gezondheidstoestand in het land, die een
gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid en
diergezondheid in de Gemeenschap;

Artikel 9
Documenten
1. Bij elke zending producten van dierlijke oorsprong moet
bij binnenkomst in de Gemeenschap een veterinair certificaat
worden overgelegd dat voldoet aan de eisen van bijlage IV.
2. Het veterinair certificaat bevestigt dat de producten
voldoen aan:
a) de in deze richtlijn en de communautaire wetgeving tot
vaststelling van de diergezondheidsvoorschriften voor die
producten vastgestelde eisen, of aan gelijkwaardige bepalingen; en
b) alle volgens de procedure van artikel 12, lid 2, vastgestelde
bijzondere eisen voor de invoer.

h) de regelmaat en snelheid waarmee het derde land informatie verschaft, en de betrouwbaarheid van die informatie, over besmettelijke dierziekten op zijn grondgebied, met name die welke voorkomen op de lijsten van
aangifteplichtige ziekten van het Internationaal Bureau
voor besmettelijke veeziekten (OIE) of, in het geval van
ziekten van aquacultuurdieren, de aangifteplichtige
ziekten die worden genoemd in de Gezondheidscode
voor aquatische dieren van het OIE;

3. De documenten kunnen nadere gegevens bevatten die
vereist zijn uit hoofde van andere communautaire wetgeving
inzake volksgezondheid en diergezondheid.

i) de in het derde land bestaande regelgeving inzake
preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten, en
de toepassing daarvan, met inbegrip van de voorschriften
inzake de invoer uit andere landen.

b) kunnen er modeldocumenten worden vastgesteld; en

4.

Volgens de procedure van artikel 12, lid 2:

a) kan worden bepaald dat er elektronische documenten
mogen worden gebruikt;

c) kunnen er voorschriften en certificaten voor doorvoer
worden vastgesteld.
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Artikel 10
Audits en inspecties van de Gemeenschap
1.
In alle fasen die onder deze richtlijn vallen, mogen de
inspecties en/of audits van de Gemeenschap in derde landen
worden verricht door deskundigen van de Commissie om de
conformiteit of de gelijkwaardigheid met de veterinairrechtelijke voorschriften van de Gemeenschap te controleren. De
deskundigen van de Commissie kunnen zich laten vergezellen
door deskundigen uit de lidstaten die door de Commissie
gemachtigd zijn om deze inspecties en/of audits te verrichten.
2.
De in lid 1 bedoelde inspecties en/of audits in derde
landen worden namens de Gemeenschap verricht; de
Commissie draagt de kosten.
3.
De procedure voor het verrichten van de in lid 1 bedoelde
inspecties en/of audits in derde landen kan volgens de procedure van artikel 12, lid 2, worden vastgesteld of gewijzigd.
4.
Wanneer bij een inspectie of audit van de Gemeenschap
een aanzienlijk gevaar voor de diergezondheid wordt vastgesteld, neemt de Commissie overeenkomstig artikel 22 van
Richtlijn 97/78/EG onmiddellijk de nodige maatregelen ter
bescherming van de diergezondheid en stelt zij de lidstaten
hiervan in kennis.
HOOFDSTUK III
SLOTBEPALINGEN

Artikel 11
Actualisering van de technische bijlagen
De bijlagen bij deze verordening kunnen worden gewijzigd
volgens de procedure van artikel 12, lid 2, in het bijzonder om
rekening te houden met:
i) wetenschappelijke adviezen en kennis, met name betreffende nieuwe risicobeoordelingen,
ii) technische ontwikkelingen, en
iii) de vaststelling van veiligheidsdoelen op het gebied van diergezondheid.
Artikel 12

L 18/15

De in artikel 5, lid 6, van dat besluit bedoelde termijn bedraagt
drie maanden.
3.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.
Artikel 13
Overgangsbepalingen

1. Met ingang van de in artikel 14, lid 1, genoemde datum,
zijn de veterinairrechtelijke voorschriften van de in bijlage V
opgesomde richtlijnen niet meer van toepassing.
2. De op basis van genoemde voorschriften aangenomen
uitvoeringsbepalingen blijven van kracht totdat ze worden
vervangen door voorschriften van gelijke werking die op grond
van de onderhavige richtlijn zijn vastgesteld.
3. Overgangsmaatregelen kunnen worden
volgens de procedure van artikel 12, lid 2.
Artikel 14
1. De lidstaten dienen de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen vast te stellen en bekend te maken die nodig zijn
om vóór 1 januari 2005 aan deze richtlijn te voldoen. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 15
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 16
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Procedure van het comité
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld
bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002.
2.
In de gevallen waarin wordt verwezen naar dit lid, zijn de
artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

vastgesteld

Gedaan te Brussel, 16 december 2002.
Voor de Raad
De voorzitster
M. FISCHER BOEL
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BIJLAGE I
Voor het handelsverkeer van producten van dierlijke oorsprong relevante ziekten waarvoor bestrijdingsmaatregelen zijn ingesteld op grond van de communautaire wetgeving
Ziekte

Richtlijn

Klassieke varkenspest

Richtlijn 2001/897/EG van de Raad tot vaststelling van
gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

Afrikaanse varkenspest

Richtlijn 2002/60/EG van de Raad houdende vaststelling
van communautaire maatregelen voor de bestrijding van
Afrikaanse varkenspest

Mond- en klauwzeer

Richtlijn 85/511/EEG van de Raad tot vaststelling van
gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van monden klauwzeer

Aviaire influenza

Richtlijn 92/40/EEG van de Raad tot vaststelling van
communautaire maatregelen voor de bestrijding van
aviaire influenza

Ziekte van Newcastle

Richtlijn 92/66/EEG van de Raad tot vaststelling van
communautaire maatregelen voor de bestrijding van de
ziekte van Newcastle

Runderpest
Pest bij kleine herkauwers
Vesiculaire varkensziekte

Richtlijn 92/119/EEG van de Raad tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen voor de bestrijding van
bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten
aanzien van de vesiculaire varkensziekte

Aquicultuurziekten

Richtlijn 91/67/EEG van de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren
Richtlijn 93/53/EEG van de Raad tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van
bepaalde visziekten
Richtlijn 95/70/EG van de Raad tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen ter bestrijding van
bepaalde ziekten van tweekleppige weekdieren

BIJLAGE II
Bijzonder identificatiemerk voor vlees afkomstig van een grondgebied of een deel van een grondgebied dat niet
aan alle desbetreffende veterinairrechtelijke voorwaarden voldoet
1. Op het keurmerk voor vers vlees wordt een diagonaal kruis aangebracht bestaande uit twee rechte lijnen die elkaar
kruisen in het midden van het stempel; de informatie van het keurmerk moet leesbaar blijven.
2. Het in punt 1 bedoelde merk mag ook bestaan uit één enkel ovaal stempel van 6,5 cm lang en 4,5 cm breed; het
merk moet in perfect leesbare letters de volgende informatie bevatten:
— in het bovenste gedeelte, de naam of ISO-code van de lidstaat, in hoofdletters: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE,
IT, LU, NL, PT, SE en UK;
— in het midden, het veterinair erkenningsnummer van het slachthuis;
— in het onderste gedeelte, een van de volgende aanduidingen: CE, EC, EF, EG, EK en EY;
— twee rechte lijnen die elkaar kruisen in het midden van het stempel, op zodanige wijze dat de informatie duidelijk
zichtbaar blijft.
De letters moeten ten minste 0,8 cm, en de cijfers 1 cm hoog zijn.
Het stempel moet ook gegevens bevatten aan de hand waarvan de dierenarts die het vlees heeft gekeurd, kan worden
geïdentificeerd.
Het merk moet worden aangebracht onder rechtstreeks toezicht van de officiële dierenarts die de toepassing van de
veterinairrechtelijke voorschriften controleert.
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BIJLAGE III
1. Behandelingen om specifieke risico's voor de diergezondheid bij vlees en melk weg te nemen

NL

Ziekte
VLEES
Behandeling (*)

Klassieke
varkenspest

Vesiculaire
varkenspest

Afrikaanse
varkenspest

Runderpest

Ziekte van
Newcastle

Aviaire influenza

Pest bij kleine
herkauwers

Hittebehandeling in een hermetisch gesloten recipiënt met
een Fo-waarde van 3,00 of meer (**)

+

+

+

+

+

+

+

+

b) Hittebehandeling bij een temperatuur van ten minste 70 °C
overal in het vlees

+

+

+

0

+

+

+

+

c)

Hittebehandeling bij een temperatuur van ten minste 80 °C
overal in het vlees

+

+

+

+

+

+

+

+

d) Hittebehandeling in een hermetisch gesloten recipiënt bij ten
minste 60 °C gedurende ten minste 4 uur, in de loop waarvan
de kerntemperatuur gedurende 30 minuten ten minste 70 °C
moet bedragen

+

+

+

+

+

-

-

+

e)

Een behandeling bestaande uit een natuurlijke fermentatie en
rijping gedurende ten minste 9 maanden voor vlees zonder
been, die resulteert in de volgende kenmerken: een aW van
ten hoogste 0,93 en een pH van ten hoogste 6,0

+

+

+

+

+

0

0

0

f)

Als onder e) hierboven, maar het vlees mag been bevatten (*)

+

+

+

0

0

0

0

0

g)

Bereiding van salami in overeenstemming met volgens de
procedure van artikel 12, lid 2, na advies van het terzake
bevoegde wetenschappelijk comité, vast te stellen normen

+

+

+

0

+

0

0

0

h) Hammen en lendenstukken die een behandeling hebben
ondergaan die onder andere bestaat uit een natuurlijke
fermentatie en rijping gedurende ten minste 190 dagen voor
hammen en 140 dagen voor lendenstukken

0

0

0

+

0

0

0

0

i)

+

0

0

0

0

0

0

+

a)
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Een hittebehandeling die garandeert dat een kerntemperatuur
van ten minste 65 °C wordt bereikt gedurende de tijd die
nodig is om een pasteurisatiewaarde (pw) van ten minste 40
te bereiken
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Mond- en
klauwzeer

Mond- en
klauwzeer

Klassieke
varkenspest

Vesiculaire
varkenspest

Afrikaanse
varkenspest

Runderpest

Ziekte van
Newcastle

Aviaire influenza

Pest bij kleine
herkauwers

+

0

0

0

0

0

0

0

b) Wanneer de pH van de melk minder dan 7,0 is, enkele
pasteurisatie — kortstondige pasteurisatie bij hoge temperatuur (HTST)

+

0

0

0

0

0

0

0

c)

Wanneer de pH van de melk 7,0 of hoger is, dubbele HTST

+

0

0

0

0

0

0

0

+:
0:
(*)
(**)

Doeltreffendheid erkend.
Doeltreffendheid niet erkend.
De nodige maatregelen moeten worden getroffen om kruisverontreiniging te voorkomen.
F0 is de berekende dodende werking op bacteriële sporen. F0-waarde van 3,00 betekent dat het koudste punt in het product voldoende behandeld is om dezelfde dodende werking als 121°C (250 °F) in 3 minuten met onmiddellijke
opwarming en afkoeling.
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Ziekte
VLEES
Behandeling (*)

MELK en andere zuivelproducten (inclusief room) voor menselijke
consumptie
NL

a) Ultrahoge temperatuur (UHT)
(UHT = verhitting op minimaal 132 °C gedurende ten minste
één seconde)
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BIJLAGE IV
Algemene beginselen inzake certificering
1. De vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit van verzending die een certificaat afgeeft waarvan elke zending
producten van dierlijke oorsprong vergezeld gaat, moet het certificaat ondertekenen en erop toezien dat het een officieel stempel draagt. Deze eis geldt, voorzover het certificaat uit meerdere bladzijden bestaat, voor elke bladzijde
ervan.
2. De certificaten moeten worden opgesteld in de officiële taal of talen van de lidstaat van bestemming en die van de
lidstaat waar de grensinspectie plaatsvindt, of vergezeld gaan van een eensluidende vertaling in die taal of talen.
Lidstaten kunnen evenwel instemmen met het gebruik van een andere officiële Gemeenschapstaal dan hun eigen taal.
3. Zendingen moeten bij binnenkomst in de Gemeenschap vergezeld gaan van de originele versie van het certificaat.
4. De certificaten moeten bestaan uit:
a) een vel papier; of
b) twee of meer bladzijden die onderdeel zijn van één ondeelbaar vel papier; of
c) een reeks bladzijden die zo genummerd zijn dat eruit blijkt dat het gaat om een bepaalde bladzijde uit een eindige
reeks (bijvoorbeeld, „bladzijde 2 van 4 bladzijden”).
5. De certificaten moeten een eenmalig identificatienummer dragen. Wanneer het certificaat uit een reeks bladzijden
bestaat, moet dit nummer op elke bladzijde vermeld zijn.
6. Het certificaat moet worden afgegeven voordat de zending waarop het betrekking heeft door de bevoegde autoriteit
van het land van verzending volledig is gecontroleerd.
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BIJLAGE V
1. Richtlijn 72/461/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied
van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van
Oostenrijk, Finland en Zweden.
2. Richtlijn 80/215/EEG van de Raad van 22 januari 1980 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van
het intracommunautaire handelsverkeer in vleesproducten (2), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van
Oostenrijk, Finland en Zweden.
3. Richtlijn 91/494/EEG van de Raad van 26 juni 1991 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van vers vlees van pluimvee (3), laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 93/121/EG.
4. Richtlijn 91/495/EEG van de Raad van 27 november 1990 inzake gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke
voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (4), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.
5. Richtlijn 92/45/EEG van de Raad van 16 juni 1992 betreffende de gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke
voorschriften voor het doden van vrij wild en het in de handel brengen van vlees van vrij wild (5), laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 97/79/EG.
6. Richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op basis van melk (6).
7. Richtlijn 94/65/EG van de Raad van 14 december 1994 tot vaststelling van voorschriften voor de productie en het in
de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen (7).

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

L 302 van 31.12.1972, blz. 24.
L 47 van 21.2.1980, blz. 4.
L 268 van 24.9.1991, blz. 35.
L 268 van 24.9.1991, blz. 41.
L 268 van 14.9.1992, blz. 35.
L 268 van 14.9.1992, blz. 1.
L 368 van 31.12.1994, blz. 10.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT Nr. 2/2001 VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-BULGARIJE
van 1 juli 2002
ter verbetering van de in Protocol nr. 3 van de Europaovereenkomst vastgelegde handelsregelingen
voor verwerkte landbouwproducten
(2003/49/EG)
DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds (1), en met name op artikel 1, lid 2, van Protocol nr. 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Protocol nr. 3, vervangen door het Protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst (2), omvat de handelsregelingen voor verwerkte
landbouwproducten tussen de Gemeenschap en Bulgarije.
Uit hoofde van artikel 1, lid 2, van het protocol besluit
de associatieraad met name over elke wijziging van de in
de bijlagen bij dit protocol vermelde rechten en over de
verhoging of afschaffing van tariefcontingenten.

BESLUIT:

Artikel 1
De bijlagen I en II bij Protocol nr. 3 betreffende de handel in
verwerkte landbouwproducten tussen de Gemeenschap en
Bulgarije worden vervangen door de bijlagen I en II bij dit
besluit.
Artikel 2
De in de bijlagen I en II bij dit besluit bedoelde jaarlijkse
contingenten voor het jaar 2002 worden pro rata verlaagd aan
de hand van de reeds verstreken tijd in gehele maanden.
Artikel 3

(3)

Uit hoofde van artikel 2, tweede streepje, van het
protocol besluit de associatieraad ook dat de toegepaste
rechten kunnen worden verlaagd wanneer de rechten
ingevolge wederzijdse concessies voor verwerkte landbouwproducten worden verlaagd.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand na de goedkeuring.

(4)

De in de bijlagen I en II bij dit besluit bedoelde jaarlijkse
contingenten moeten worden geopend voor het jaar
2002. Omdat ze pas na 1 januari 2002, op een nader
vast te stellen datum, kunnen worden geopend, moeten
ze pro rata worden verlaagd aan de hand van de reeds
verstreken tijd,

Gedaan te Brussel, 1 juli 2002.

(1) PB L 358 van 31.12.1994, blz. 3.
(2) PB L 112 van 29.4.1999, blz. 3.

Voor de Associatieraad
De voorzitter
S. PASSY
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BĲLAGE I
Tabel 1
Contingenten die van toepassing zĳn bĳ de invoer in de Gemeenschap van goederen van oorsprong uit Bulgarĳe
— vrĳ van rechten

GN-code

Jaarlĳks contingent
2002

Omschrĳving

Jaarlĳkse verhoging
vanaf 2003

(1 000 kg)
(1)

(2)

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's:

0405 20

– zuivelpasta's:

0405 20 10

– – met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch minder dan 60
gewichtspercenten

0405 20 30

– – met een vetgehalte van 60 of meer gewichtspercenten doch niet meer dan
75 gewichtspercenten

ex 2106

(3)

(4)

588

49

Producten voor menselĳke consumptie, elders genoemd noch elders onder
begrepen, andere dan die vallende onder GN-code 2106 10 20 en 2106 90 20
en andere dan suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (1)

3302 10

Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder
begrepen) op basis van een of meer van deze zelfstandigheden met andere
stoffen, van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie:

3302 10 29

– – – – – andere

1702 50

Chemisch zuivere fructose

4 000

—

ex 1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen); met uitzondering van zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichtspercenten
sacharose, zonder andere toegevoegde stoffen, vallende onder GN-code
1704 90 10

202

17

ex 1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselĳke consumptie die cacao
bevatten, andere dan die van GN-code 1806 10 15

604

50

ex 1901

Moutextract; bereidingen voor menselĳke consumptie van meel, gries, griesmeel,
zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder
begrepen; bereidingen voor menselĳke consumptie van producten bedoeld bĳ de
posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao
bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders
onder begrepen, met uitzondering van die van GN-code 1901 90 91

121

10

ex 1902

Deegwaren, ook indien gekookt dan wel op andere wĳze bereid, met uitzondering van gevulde deegwaren van de GN-codes 1902 20 10 en 1902 20 30;
koeskoes, al dan niet bereid

404

34

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren
flakes); granen (andere dan maïs) in de vorm van korrels
vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering
voorgekookt of op andere wĳze bereid, elders genoemd
begrepen

(bĳvoorbeeld cornof in de vorm van
van meel en gries),
noch elders onder

302

25

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten
cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelĳke producten van meel of van zetmeel

706

59
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Jaarlĳks contingent
2002

Jaarlĳkse verhoging
vanaf 2003

(1 000 kg)
(1)

(2)

2101 12 98

Preparaten op basis van extracten, essences of concentraten, van koffie of op
basis van koffie, andere dan die van GN-code 2101 12 92

2101 20 98

Preparaten op basis van extracten, essences of concentraten, van thee of van
maté, of op basis van thee of van maté, andere dan die van GN-code
2101 20 92

2101 30

– gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten,
essences en concentraten daarvan:

(3)

(4)

202

17

26

2

200

– – gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten:
2101 30 19

– – – andere
– – extracten, essences en concentraten van gebrande cichorei en van andere
gebrande koffiesurrogaten:

2101 30 99

– – – andere

2103

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderĳen en dergelĳke
producten; mosterdmeel en bereide mosterd

2103 20 00

– Tomatenketchup en andere tomatensausen

2 200

2103 30 90

– – bereide mosterd

2 200

200

2103 90 90

– – andere

2 200

200

2105 00

Consumptie-ĳs, ook indien cacao bevattend

100

8

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrĳe dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bĳ post 2209:

21

2

2202 90 91 t/m
2202 90 99

– – andere

(1) Om voor producten van GN-code 2106 90 10 voor deze preferentie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de voorwaarden die zĳn vastgesteld in de
desbetreffende communautaire bepalingen.
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Tabel 2
Rechten die van toepassing zĳn bĳ de invoer in de Gemeenschap van goederen van oorsprong uit Bulgarĳe
Opmerking: De in deze tabel genoemde rechten worden met 10 % verlaagd. De bedragen die bĳ de berekening van de
verlaagde agrarische elementen (EAR) en aanvullende rechten (AD S/ZR en AD F/MR) in aanmerking worden
genomen en die van toepassing zĳn bĳ de invoer in de Gemeenschap van de in deze tabel vermelde goederen,
zĳn de in tabel 2 b) (vanaf 1 juli 2000) van bĳlage 1 bĳ Verordening (EG) nr. 2204/1999 van de Commissie
(PB L 278 van 28.10.1999, blz. 1) vermelde bedragen (1).

GN-code

Omschrĳving

Recht van toepassing op 31.12.2000

(1)

(2)

(3)

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere
zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

0403 10

– yoghurt:
– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:
– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van
melk afkomstige vetstoffen:

0403 10 51

– – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0 % + 95 EUR/100 kg

0403 10 53

– – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0 % + 130,4 EUR/100 kg

0403 10 59

– – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

0 % + 168,8 EUR/100 kg

– – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:
0403 10 91

– – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0 % + 12,4 EUR/100 kg

0403 10 93

– – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

0 % + 17,1 EUR/100 kg

0403 10 99

– – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

0 % + 26,6 EUR/100 kg

0403 90

– andere:
– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:
– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van
melk afkomstige vetstoffen:

0403 90 71

– – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0 % + 95 EUR/100 kg

0403 90 73

– – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0 % + 130,4 EUR/100 kg

0403 90 79

– – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

0 % + 168,8 EUR/100 kg

– – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:
0403 90 91

– – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0 % + 12,4 EUR/100 kg

0403 90 93

– – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

0 % + 17,1 EUR/100 kg

0403 90 99

– – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

0 % + 26,6 EUR/100 kg

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's:

0405 20

– zuivelpasta's:

0405 20 10

– – met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch minder dan 60
gewichtspercenten

0 % + EAR

0405 20 30

– – met een vetgehalte van 60 of meer gewichtspercenten doch niet meer dan
75 gewichtspercenten

0 % + EAR

0509 00

Echte sponsen:

0509 00 90

– andere

5,1 %
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GN-code

Omschrĳving

Recht van toepassing op 31.12.2000

(1)

(2)

(3)

0710

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren:

0710 40 00

– suikermaïs

0711

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bĳvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of
andere stoffen zĳn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelĳke
consumptie:

0711 90

– andere groenten; mengsels van groenten:

0 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

– – groenten:
0711 90 30

– – – suikermaïs

1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agaragar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslĳmen en bindmiddelen, ook indien gewĳzigd:

0 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

– plantensappen en plantenextracten:
1302 12 00

– – van zoethout

0%

1302 13 00

– – van hop

1302 20

– pectinestoffen, pectinaten en pectaten:

1302 20 10

– – in droge toestand

7,1 %

1302 20 90

– – andere

5,2 %

1505

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen:

1505 10 00

– ruw wolvet

1516

Dierlĳke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of
gedeeltelĳk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook
indien geraffineerd, doch niet verder bereid:

1516 20

– plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan:

1516 20 10

– – gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde „opal wax”

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselĳke consumptie, van dierlĳke
of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën
bedoeld bĳ dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan,
bedoeld bĳ post 1516:

1517 10

– margarine, andere dan vloeibare margarine:

1517 10 10

– – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch
niet meer dan 15 gewichtspercenten

1517 90

– andere:

1517 90 10

– – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch
niet meer dan 15 gewichtspercenten

1,9 %

3,2 %

3,4 % (2)

0 % + 28,4 EUR/100 kg

0 % + 28,4 EUR/100 kg

– – andere
1517 90 93

– – – mengsels en bereidingen voor menselĳke consumptie van de soorten
gebruikt als preparaten voor het insmeren van bakvormen

1518 00

Standolie en andere dierlĳke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan,
gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wĳze
chemisch gewĳzigd, andere dan die bedoeld bĳ post 1516; mengsels en bereidingen van dierlĳke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bĳ dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselĳke
consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

1518 00 10

– linoxyne
– andere:

2,9 %

7,7 %
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GN-code

Omschrĳving

Recht van toepassing op 31.12.2000

(1)

(2)

(3)

– – standolie en andere dierlĳke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan,
gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wĳze
chemisch gewĳzigd, andere dan die bedoeld bĳ post 1516

7,7 %

1518 00 91

– – andere:
1518 00 95

– – – mengsels en bereidingen van dierlĳke vetten en oliën of van dierlĳke en
plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor
menselĳke consumptie

1518 00 99

– – – andere

1521

Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bĳenwas, was van andere insecten,
alsmede walschot (spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd:

1521 90

– andere

2%

7,7 %

– – bĳenwas en was van andere insecten, ook indien gekleurd
1521 90 99

– – – andere

1522 00

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlĳke of
plantaardige was:

1522 00 10

– dégras

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose)
daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder
toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd;
karamel:

1702 50 00

– chemisch zuivere fructose

1702 90

– andere, invertsuiker daaronder begrepen:

1702 90 10

– – chemisch zuivere maltose

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen):

1704 10

– kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker:

2,5 %

3,8 %

16 % + 50,7 EUR/100 kg net eda

12,8 %

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als
sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 60 gewichtspercenten:
1704 10 11

– – – in de vorm van stroken

0 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 %

1704 10 19

– – – andere

0 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 %

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als
sacharose, daaronder begrepen) van 60 of meer gewichtspercenten:
1704 10 91

– – – in de vorm van stroken

0 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 %

1704 10 99

– – – andere

0 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 %

1704 90

– ander:

1704 90 10

– – zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichtspercenten
sacharose, zonder andere toegevoegde stoffen

1704 90 30

– – witte chocolade

5,8 %
0 % + 45,1 EUR/100 kg MAX 18,9 % +
16,5 EUR/100 kg

– – ander:
1704 90 51

– – – pasta's en spĳs, marsepein daaronder begrepen, in een onmiddellĳke
verpakking met een netto-inhoud van 1 kg of meer

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 55

– – – keelpastilles en hoestbonbons

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
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GN-code

Omschrĳving

Recht van toepassing op 31.12.2000

(1)

(2)

(3)

1704 90 61

– – – dragees en dergelĳke met een suikerlaag omhulde artikelen

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – – ander:
1704 90 65

– – – – gom- en geleiproducten, vruchtenpasta's toebereid als suikergoed
daaronder begrepen

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 71

– – – – zuurtjes en dergelĳk hardgekookt suikerwerk, ook indien gevuld

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 75

– – – – karamels, toffees en dergelĳke

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – – – ander:
1704 90 81

– – – – – verkregen door samenpersing

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 99

– – – – – ander

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1803

Cacaopasta, ook indien ontvet:

0%

1804 00 00

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

0%

1805 00 00

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0%

1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselĳke consumptie die cacao
bevatten:

1806 10

– cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zĳn toegevoegd:

1806 10 15

– – geen sacharose bevattend of met een sacharosegehalte (het gehalte aan
invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van minder dan 5 gewichtspercenten

0%

1806 10 20

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als
sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als
sacharose, van 5 of meer doch minder dan 65 gewichtspercenten

0 % + 25,2 EUR/100 kg

1806 10 30

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als
sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als
sacharose, van 65 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten

0 % + 31,4 EUR/100 kg

1806 10 90

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als
sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als
sacharose, van 80 of meer gewichtspercenten

0 % + 41,9 EUR/100 kg

1806 20

– andere bereidingen, hetzĳ in blokken of in staven, met een gewicht van meer
dan 2 kg, hetzĳ in vloeibare toestand of in de vorm van pasta, poeder, korrels
of dergelĳke, in recipiënten of in andere verpakkingen, met een inhoud per
onmiddellĳke verpakking van meer dan 2 kg:

1806 20 10

– – met een gehalte aan cacaoboter van 31 of meer gewichtspercenten of met
een totaalgehalte aan cacaoboter en van melk afkomstige vetstoffen van 31
of meer gewichtspercenten

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 20 30

– – met een totaalgehalte aan cacaoboter en van melk afkomstige vetstoffen van
25 of meer doch minder dan 31 gewichtspercenten

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – andere:
1806 20 50

– – – met een gehalte aan cacaoboter van 18 of meer gewichtspercenten

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 20 70

– – – zogenaamde „chocolate milk crumb”

1806 20 80

– – – cacaofantasie

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 20 95

– – – andere

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

0 % + EAR

– andere, in de vorm van tabletten, staven of repen:
1806 31 00

– – gevuld

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 32

– – niet gevuld

1806 32 10

– – – met toegevoegde granen, noten of andere vruchten

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 32 90

– – – andere

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
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GN-code

Omschrĳving

Recht van toepassing op 31.12.2000

(1)

(2)

(3)

1806 90

– andere:
– – chocolade en chocoladewerken:
– – – bonbons of pralines, ook indien gevuld

1806 90 11

– – – – alcohol bevattend

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 19

– – – – andere

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – – andere:
1806 90 31

– – – – gevuld

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 39

– – – – niet gevuld

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 50

– – suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende
stoffen, die cacao bevatten

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 60

– – boterhampasta die cacao bevat

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 70

– – bereidingen voor dranken, die cacao bevatten

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 90

– – andere

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1901

Moutextract; bereidingen voor menselĳke consumptie van meel, gries, griesmeel,
zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder
begrepen; bereidingen voor menselĳke consumptie van producten bedoeld bĳ de
posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao
bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders
onder begrepen:

1901 10 00

– bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het
klein

0 % + EAR

1901 20 00

– mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bĳ post 1905

0 % + EAR

1901 90

– andere:
– – moutextract:

1901 90 11

– – – met een gehalte aan droge stof van 90 of meer gewichtspercenten

1901 90 19

– – – ander

0 % + 18 EUR/100 kg
0 % + 14,7 EUR/100 kg

– – andere:
1901 90 91

– – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose,
glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van
melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose
(het gehalte aan invertsuiker daaronder begrepen) of isoglucose, minder
dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel, met uitzondering van bereidingen in poeder voor menselĳke consumptie van producten bedoeld bĳ
de posten 0401 tot en met 0404

1901 90 99

– – – andere

1902

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

12,8 %

0 % + EAR

– deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wĳze bereid:
1902 11 00

– – waarin ei is verwerkt

1902 19

– – andere

1902 19 10

– – – geen meel, gries of griesmeel van zachte tarwe bevattend

0 % + 24,6 EUR/100 kg

1902 19 90

– – – andere

0 % + 21,1 EUR/100 kg

1902 20

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

0 % + 24,6 EUR/100 kg
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GN-code

Omschrĳving

Recht van toepassing op 31.12.2000

(1)

(2)

(3)

1902 20 91

– – – gekookt of gebakken

0 % + 6,1 EUR/100 kg

1902 20 99

– – – andere

0 % + 17,1 EUR/100 kg

1902 30

– andere deegwaren

1902 30 10

– – gedroogd

0 % + 24,6 EUR/100 kg

1902 30 90

– – andere

0 % + 9,7 EUR/100 kg

1902 40

– koeskoes

1902 40 10

– – niet bereid

0 % + 24,6 EUR/100 kg

1902 40 90

– – andere

0 % + 9,7 EUR/100 kg

1903 00 00

Tapioca en soortgelĳke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken,
korrels, parels en dergelĳke

0 % + 15,1 EUR/100 kg

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren
flakes); granen (andere dan maïs) in de vorm van korrels
vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering
voorgekookt of op andere wĳze bereid, elders genoemd
begrepen:

1904 10

– graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren:

1904 10 10

– – op basis van maïs

0 % + 20 EUR/100 kg

1904 10 30

– – op basis van rĳst

0 % + 46 EUR/100 kg

1904 10 90

– – andere:

1904 20

– bereidingen voor menselĳke consumptie verkregen uit ongeroosterde graanvlokken of uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde
graanvlokken of gepofte granen:

1904 20 10

– – bereidingen van de soort „Müsli”, op basis van niet geroosterde graanvlokken

(bĳvoorbeeld cornof in de vorm van
van meel en gries),
noch elders onder

0 % + 33,6 EUR/100 kg

0 % + EAR

– – andere:
1904 20 91

– – – op basis van maïs

0 % + 20 EUR/100 kg

1904 20 95

– – – op basis van rĳst

0 % + 46 EUR/100 kg

1904 20 99

– – – andere

1904 90

– andere:

1904 90 10

– – rĳst

1904 90 90

– – andere

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten
cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelĳke producten van meel of van zetmeel:

1905 10 00

– bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd

1905 20

– ontbĳtkoek

1905 20 10

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als
sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 30 gewichtspercenten

0 % + 18,3 EUR/100 kg

1905 20 30

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als
sacharose, daaronder begrepen) van 30 of meer doch minder dan 50
gewichtspercenten

0 % + 24,6 EUR/100 kg

1905 20 90

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als
sacharose, daaronder begrepen) van 50 of meer gewichtspercenten

0 % + 31,4 EUR/100 kg

1905 30

– koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes:
– – geheel of gedeeltelĳk bedekt met chocolade of andere bereidingen die cacao
bevatten:

0 % + 33,6 EUR/100 kg

0 % + 46 EUR/100 kg
0 % + 25,7 EUR/100 kg

0 % + 13 EUR/100 kg
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Omschrĳving

Recht van toepassing op 31.12.2000

(1)

(2)

(3)

1905 30 11

– – – in een onmiddellĳke verpakking met een netto-inhoud van niet meer dan
85 g

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 30 19

– – – andere

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

– – andere:
– – – koekjes en biscuits, gezoet:
1905 30 30

– – – – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 8 of meer
gewichtspercenten

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

– – – – andere:
1905 30 51

– – – – – dubbele koekjes of biscuits, met tussenlaag

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 30 59

– – – – – andere

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

– – – wafels en wafeltjes:
1905 30 91

– – – – gezouten, ook indien gevuld

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

1905 30 99

– – – – andere

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 40

– beschuit, geroosterd brood en dergelĳke geroosterde producten:

1905 40 10

– – beschuit

0 % + EAR

1905 40 90

– – andere

0 % + EAR

1905 90

– andere:

1905 90 10

– – matzes

0 % + 15,9 EUR/100 kg

1905 90 20

– – ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelĳke producten, van meel of van zetmeel

0 % + 60,5 EUR/100 kg

– – andere:
1905 90 30

– – – brood waaraan geen honig, eieren, kaas of vruchten zĳn toegevoegd, met
een gehalte aan suikers en aan vetstoffen van elk niet meer dan 5 gewichtspercenten, berekend op de droge stof

0 % + EAR

1905 90 40

– – – wafels en wafeltjes, met een gehalte aan water van meer dan 10 gewichtspercenten

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

1905 90 45

– – – koekjes en biscuits

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

1905 90 55

– – – geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

– – – andere:
1905 90 60

– – – – gezoet

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 90 90

– – – – andere

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

2001

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in
azĳn of azĳnzuur:

2001 90

– andere:

2001 90 30

– – suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

0 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

2001 90 40

– – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelĳke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

0 % + 3,8 EUR/100 kg net eda

2001 90 60

– – palmharten

10 %
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(1)
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(3)

2004

Andere groenten, op andere wĳze bereid of verduurzaamd dan in azĳn of
azĳnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bĳ post 2006:

2004 10

– aardappelen:
– – andere

2004 10 91

– – – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

2004 90

– andere groenten en mengsels van groenten:

2004 90 10

– – suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andere groenten, op andere wĳze bereid of verduurzaamd dan in azĳn of
azĳnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bĳ post 2006:

2005 20

– aardappelen:

2005 20 10

– – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

2005 80 00

– suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

ex 2005 90 80

2008

Bereidingen op basis van meel van peulgroenten in de vorm van in de zon
gedroogde plakken of deeg, bekend onder de naam „papad”

0 % + EAR

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

0 % + EAR
0 % + 9,4 EUR/100 kg net eda
0%

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wĳze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders
genoemd noch elders onder begrepen:
– noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd:

2008 11

– – grondnoten:

2008 11 10

– – – pindakaas

5,2 %

– andere, mengsels, andere dan die bedoeld bĳ onderverdeling 2008 19,
daaronder begrepen:
2008 91 00

– – palmharten

2008 99

– – andere

3,5 %

– – – zonder toegevoegde alcohol:
– – – – zonder toegevoegde suiker:
2008 99 85

– – – – – maïs, andere dan suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

0 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

2008 99 91

– – – – – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelĳke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

0 % + 3,8 EUR/100 kg net eda

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en
preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van
maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten,
essences en concentraten daarvan:
– extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van
deze producten of op basis van koffie:

2101 11

– – extracten, essences en concentraten

2101 12

– – preparaten op basis van extracten, essences of concentraten of op basis van
koffie:

2101 12 92

– – – preparaten op basis van extracten, essences of concentraten van koffie

2101 12 98

– – – andere

2101 20

– extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op
basis van deze producten of op basis van thee of van maté:

2101 20 20

– – extracten, essences en concentraten:
– – preparaten:

3,2 %

4,9 %
0 % + EAR

2,2 %
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2101 20 92

– – – op basis van extracten, essences en concentraten, van thee of van maté

0%

2101 20 98

– – – andere

2101 30

– gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten,
essences en concentraten daarvan:

0 % + EAR

– – gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten:
2101 30 11

– – – gebrande cichorei

2101 30 19

– – – andere

4,9 %
0 % + 12,7 EUR/100 kg

– – extracten, essences en concentraten van gebrande cichorei en van andere
gebrande koffiesurrogaten:
2101 30 91

– – – van gebrande cichorei

2101 30 99

– – – andere

2102

Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan
de vaccins bedoeld bĳ post 3002); samengesteld bakpoeder:

2102 10

– levende gist:

2102 10 10

– – reinculturen van gist

5,5 %
0 % + 22,7 EUR/100 kg

4,7 %

– – bakkersgist:
2102 10 31

– – – gedroogd

0%

2102 10 39

– – – andere

0%

2102 10 90

– – andere

2102 20

– inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood:

3,8 %

– – inactieve gist:
2102 20 11

– – – in tabletten, in blokken of in dergelĳke vormen, dan wel in verpakkingen
met een netto-inhoud per onmiddellĳke verpakking van niet meer dan
1 kg

1,9 %

2102 20 19

– – – andere

2,6 %

2102 30 00

– samengesteld bakpoeder

1,9 %

2103

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderĳen en dergelĳke
producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

2103 10 00

– sojasaus

2,8 %

2103 20 00

– tomatenketchup en andere tomatensausen

3,8 %

2103 30

– mosterdmeel en bereide mosterd:

2103 30 90

– – bereide mosterd

2103 90

– andere:

2103 90 90

– – andere:

2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde
gehomogeniseerde producten voor menselĳke consumptie:

2104 10

– Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon:

2104 10 10

– – gedroogd

4,5 %

2104 10 90

– – andere

4,5 %

2104 20 00

– samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselĳke consumptie

5,5 %

4,2 %

3,2 %
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(3)

2105 00

Consumptie-ĳs, ook indien cacao bevattend:

2105 00 10

– geen of minder dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen
bevattend

0 % + 20,2 EUR/100 kg MAX
19,4 % + 9,4 EUR/100 kg

– met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:
2105 00 91

– – van 3 of meer doch minder dan 7 gewichtspercenten

2105 00 99

– – van 7 of meer gewichtspercenten

2106

Producten voor menselĳke consumptie, elders genoemd noch elders onder
begrepen:

2106 10

– proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen:

2106 10 20

– – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose,
glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk
afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

2106 10 80

– – andere

2106 90

– andere:

2106 90 10

– – preparaten, „fondues” genaamd (3)

2106 90 20

– – samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken

0 % + 38,5 EUR/100 kg
MAX 18,1 % + 7 EUR/100 kg
0 % + 54 EUR/100 kg
MAX 17,8 % + 6,9 EUR/100 kg

5,2 %

0 % + EAR
35 EUR/100 kg
17,3 % MIN 1 EUR/% vol/hl

– – andere:
2106 90 92

– – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose,
glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van
melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of
isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

2106 90 98

– – – andere

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrĳe dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bĳ post
2009:

2202 10 00

– water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd

2202 90

– andere:

2202 90 10

– – geen producten bedoeld bĳ de posten 0401 tot en met 0404 of vetstoffen
afkomstig van producten bedoeld bĳ de posten 0401 tot en met 0404
bevattend

12,8 %

0 % + EAR

1,9 %

3,8 %

– – andere, met een gehalte aan vetstoffen afkomstig van producten bedoeld bĳ
de posten 0401 tot en met 0404:
2202 90 91

– – – van minder dan 0,2 gewichtspercent

0 % + 13,7 EUR/100 kg

2202 90 95

– – – van 0,2 of meer doch minder dan 2 gewichtspercenten

0 % + 12,1 EUR/100 kg

2202 90 99

– – – van 2 of meer gewichtspercenten

0 % + 21,2 EUR/100 kg

2203 00

Bier van mout

2205

Vermout en andere wĳn van verse druiven, bereid met aromatische planten of
met aromatische stoffen:

2205 10

– in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:

2205 10 10

– – met een effectief alcohol-volumegehalte van niet meer dan 18 % vol

2205 10 90

– – met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 18 % vol

2205 90

– andere:

2205 90 10

– – met een effectief alcohol-volumegehalte van niet meer dan 18 % vol

2205 90 90

– – met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 18 % vol

1,8 %

5,1 EUR/hl
0%
3,2 EUR/hl
0%
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2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol
of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het
gehalte:

2207 10 00

– ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol
of meer

19,2 EUR/hl

2207 20 00

– ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

10,2 EUR/hl

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder
dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten:

2208 40

– rum en tafia:
– – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:

2208 40 11

– – – rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethylalcohol en
methylalcohol, van 225 g/hl zuivere alcohol of meer, met een tolerantie
van 10 percent

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

– – – andere:
2208 40 31

– – – – met een waarde van meer dan 7,9 EUR/l zuivere alcohol

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

2208 40 39

– – – – andere

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

– – in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l:
2208 40 51

– – – rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethylalcohol en
methylalcohol, van 225 g/hl zuivere alcohol of meer, met een tolerantie
van 10 percent

0,6 EUR/% vol/hl

– – – andere:
2208 40 91

– – – met een waarde van meer dan 2 EUR/l zuivere alcohol

0,6 EUR/% vol/hl

2208 40 99

– – – andere

0,6 EUR/% vol/hl

2208 90

– andere:
– – ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder
dan 80 % vol, in verpakkingen inhoudende:

2208 90 91

– – – niet meer dan 2 l

2208 90 99

– – – meer dan 2 l

2402

Sigaren, cigarillo's en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten:

2402 10 00

– sigaren en cigarillo's, tabak bevattend

2402 20

– sigaretten, tabak bevattend:

2402 20 10

– – kruidnagels bevattend

2402 20 90

– – andere

57,6 %

2402 90 00

– andere

57,6 %

2403

Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; „gehomogeniseerde” en
„gereconstitueerde” tabak; tabaksextracten en tabakssausen:

2403 10

– rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht in welke verhouding:

2403 10 10

– – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellĳke verpakking van niet
meer dan 500 g

74,9 %

2403 10 90

– – andere

74,9 %

– andere:

1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl
1 EUR/% vol/hl

26 %

10 %
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2403 91 00

– – „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak

16,6 %

2403 99

– – andere:

2403 99 10

– – – pruimtabak en snuif

41,6 %

2403 99 90

– – – andere

16,6 %

2905

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten
daarvan:
– andere meerwaardige alcoholen:

2905 43 00

– – mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol):

0 % + 125,8 EUR/100 kg

– – – in waterige oplossing:
2905 44 11

– – – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten,
berekend op het D-glucitolgehalte

0 % + 16,1 EUR/100 kg

2905 44 19

– – – – andere

0 % + 37,8 EUR/100 kg

– – – andere:
2905 44 91

– – – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten,
berekend op het D-glucitolgehalte

2905 44 99

– – – – andere

2905 45 00

– – glycerol

3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zĳn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma's; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelĳke stoffen,
verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bĳproducten,
afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën:

3301 90

– andere:

0 % + 23 EUR/100 kg
0 % + 53,7 EUR/100 kg
0%

– – door extractie verkregen oleoharsen:
3301 90 21

– – – van zoethout en van hop

3302

Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder
begrepen) op basis van een of meer van deze zelfstandigheden met andere
stoffen, van de soort gebruikt als grondstof voor de industrie; andere bereidingen op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging
van dranken:

3302 10

– van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie:

0%

– – van de soort gebruikt in de drankenindustrie:
– – – bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank
bevatten:
3302 10 10

– – – – met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 0,5 % vol

0%

– – – – andere:
3302 10 21

– – – – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose,
glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van
melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose
of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

3302 10 29

– – – – – andere

2,8 %

0 % + EAR
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3501

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lĳm van caseïne:

3501 10

– caseïne:

3501 10 50

– – bestemd voor andere industriële doeleinden dan voor de vervaardiging van
producten voor menselĳke consumptie of van veevoeder

0%

3501 10 90

– – andere

0%

3501 90

– andere:

3501 90 90

– – andere

3505

Dextrine en ander gewĳzigd zetmeel (bĳvoorbeeld voorgegelatineerd of
veresterd zetmeel); lĳm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewĳzigd zetmeel:

3505 10

– dextrine en ander gewĳzigd zetmeel:

3505 10 10

– – dextrine

0%

0 % + 17,7 EUR/100 kg

– – ander gewĳzigd zetmeel:
3505 10 90

– – – andere:

0 % + 17,7 EUR/100 kg

3505 20

– lĳm:

3505 20 10

– – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewĳzigd zetmeel
van minder dan 25 gewichtspercenten

0 % + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3505 20 30

– – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewĳzigd zetmeel
van 25 of meer doch minder dan 55 gewichtspercenten

0 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5 kg

3505 20 50

– – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewĳzigd zetmeel
van 55 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten

0 % + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3505 20 90

– – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewĳzigd zetmeel
van 80 of meer gewichtspercenten

0 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3809

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het
fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bĳvoorbeeld
preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de
papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelĳke industrieën, elders genoemd
noch elders onder begrepen:

3809 10

– op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen:

3809 10 10

– – met een gehalte aan deze stoffen van minder dan 55 gewichtspercenten

0 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3809 10 30

– – met een gehalte aan deze stoffen van 55 of meer doch minder dan 70
gewichtspercenten

0 % + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3809 10 50

– – met een gehalte aan deze stoffen van 70 of meer doch minder dan 83
gewichtspercenten

0 % + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3809 10 90

– – met een gehalte aan deze stoffen van 83 of meer gewichtspercenten

0 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3823

Industriële eenwaardige vetzuren; bĳ raffinage verkregen acid-oils; industriële
vetalcoholen

3824

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten
en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van
natuurlĳke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder
begrepen; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders
genoemd noch elders onder begrepen:

0%
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3824 60

– sorbitol, andere dan die bedoeld bĳ onderverdeling 2905 44:
– – in waterige oplossing:

3824 60 11

– – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten,
berekend op het D-glucitolgehalte

0 % + 16,1 EUR/100 kg

3824 60 19

– – – andere

0 % + 37,8 EUR/100 kg

– – andere:
3824 60 91

– – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten,
berekend op het D-glucitolgehalte

3824 60 99

– – – andere

0 % + 23 EUR/100 kg
0 % + 53,7 EUR/100 kg

(1) Het overeenkomstig deze opmerking berekende definitieve preferentiële recht wordt afgerond op één cĳfer achter de komma, behalve voor rechten uitgedrukt als „EAR”,
„AD S/ZR” en „AD F/MR” in deze tabel, die op twee cĳfers achter de komma worden afgerond.
(2) Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit bedraagt het recht 0 %.
(3) Om voor deze preferentie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de voorwaarden die zĳn vastgesteld in de desbetreffende communautaire bepalingen.
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Tabel 3
Basisbedragen die in aanmerking worden genomen bĳ de berekening van de verlaagde agrarische elementen
(EAR) en aanvullende rechten die van toepassing zĳn op de invoer in de Gemeenschap van de in tabel 2
genoemde goederen

Basisproduct

Recht voor de meest
begunstigde naties op
1.7.2000
(EUR/100 kg)

(1)

(2)

Zachte tarwe

9,504

Harde tarwe

14,752

Rogge

9,261

Gerst

9,261

Maïs

9,395

Langkorrelige gedopte rĳst

26,432

Mageremelkpoeder

118,800

Vollemelkpoeder

130,432

Boter

189,562

Witte suiker

41,928

23.1.2003
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BĲLAGE II
Tabel 1
Lĳst van goederen van oorsprong uit de Gemeenschap, waaraan Bulgarĳe een preferentiële behandeling toekent
binnen kwantitatieve beperkingen
Opmerking: Wanneer de invoer van goederen de kwantitatieve beperkingen overschrĳdt, zĳn de in tabel 2 genoemde
rechten van toepassing.

GN-code

Omschrĳving

Jaarlĳks contingent
(1 000 kg)
2002

Jaarlĳkse verhoging
(1 000 kg)
vanaf 2003

Recht van toepassing
binnen het contingent
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 426

119

vrĳ

1516 20 91

Plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan

1702 50 00
1702 90 10

Chemisch zuivere fructose
Chemisch zuivere maltose

40

—

vrĳ

1704 90

Ander suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder
begrepen)

320

—

20

1806 10

Cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zĳn
toegevoegd

220

20

vrĳ

2004 10 91

Aardappelen in de vorm van meel, gries, griesmeel of
vlokken

300

—

20

2005 20 10

Aardappelen in de vorm van meel, gries, griesmeel of
vlokken

150

—

20

2202 10

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen,
met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel
gearomatiseerd

3 840

320

vrĳ

1 380 hl

—

vrĳ

ex 2208 60

Wodka in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l
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Tabel 2

Rechten die van toepassing zĳn bĳ de invoer in Bulgarĳe van goederen van oorsprong uit de Gemeenschap

GN-code

Omschrĳving

Recht ( %)

(1)

(2)

(3)

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere
zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

0403 10

– yoghurt:
– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

0403 10 51 t/m
0403 10 59

– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm

0403 10 91 t/m
0403 10 99

– – – andere

0403 90

– andere:

32
40 (*)

– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:
0403 90 71 t/m
0403 90 79

– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm

32

0403 90 91 t/m
0403 90 99

– – – – andere

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's:

0405 20

– zuivelpasta's:

0405 20 10

– – met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch minder dan 60
gewichtspercenten

8

0405 20 30

– – met een vetgehalte van 60 of meer gewichtspercenten doch niet meer dan
75 gewichtspercenten

8

0505

Vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet, veren en
delen van veren (ook indien bĳgesneden) en dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op
andere wĳze behandeld ter voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt;
poeder en afval, van veren of van delen van veren

0

0506

Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet
in vorm gesneden), met zuur behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval
van deze stoffen

0

0507

Ivoor, schildpad, walvisbaarden (walvisbaardhaar daaronder begrepen), horens,
geweien, hoeven, nagels, klauwen en snavels, ruw of eenvoudig voorbehandeld,
doch niet in vorm gesneden; poeder en afval van deze stoffen

0

0508 00 00

Koraal en dergelĳke stoffen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet verder
bewerkt; schelpen en schalen, van schaaldieren, van weekdieren of van stekelhuidigen, alsmede rugplaten van inktvissen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch
niet in vorm gesneden, alsmede poeder en afval van deze stoffen

0

0509 00

Echte sponsen

0

40 (*)
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GN-code

Omschrĳving

Recht ( %)

(1)

(2)

(3)

0510 00 00

Grĳze amber, bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal, ook indien
gedroogd; klieren en andere stoffen van dierlĳke oorsprong, die worden gebruikt
voor het bereiden van farmaceutische producten, vers, gekoeld, bevroren of
anderszins voorlopig geconserveerd

0

0710

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren:

0710 40 00

– suikermaïs

0711

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bĳvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of
andere stoffen zĳn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelĳke
consumptie:

0711 90

– andere groenten; mengsels van groenten:

24

– – groenten:
0711 90 30

– – – suikermaïs

30

0903 00 00

Maté

0

1212

Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet, vers, gekoeld,
bevroren of gedroogd, ook indien in poedervorm; vruchtenpitten, ook indien in
de steen en andere plantaardige producten (ongebrande cichoreiwortels van de
variëteit „Cichorium intybus sativum” daaronder begrepen) hoofdzakelĳk
gebruikt voor menselĳke consumptie, elders genoemd noch elders onder
begrepen:

1212 20 00

– zeewier en andere algen

1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agaragar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslĳmen en bindmiddelen, ook indien gewĳzigd:

0

– plantensappen en plantenextracten:
1302 12 00

– – van zoethout

0

1302 13 00

– – van hop

0

1302 20

– pectinestoffen, pectinaten en pectaten:

1302 20 10

– – in droge toestand

0

1302 20 90

– – andere

3

– plantenslĳmen en bindmiddelen, ook indien gewĳzigd, verkregen uit plantaardige producten:
1302 31 00

– – agar-agar

0

1302 32

– – plantenslĳmen en bindmiddelen, ook indien gewĳzigd, uit sint-jansbrood, uit
sint-jansbroodpitten of uit guarzaden:

1302 32 10

– – – uit sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten

0

1401

Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelĳk gebruikt in de mandenmakerĳ of
voor vlechtwerk (bĳvoorbeeld bamboe, rotting, riet, bies, teen, raffia, lindebast,
alsmede gezuiverd, gebleekt of geverfd stro van graangewassen)

0

1402

Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelĳk gebruikt als opvulmateriaal
(bĳvoorbeeld kapok, plantenhaar („crin végétal”), zeegras), ook indien in vliezen,
al dan niet bevestigd op een onderlaag of tussen twee lagen, van andere stof

0

1403

Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelĳk gebruikt voor het vervaardigen
van bezems en van borstels (bĳvoorbeeld sorghopluimen en -stro, piassava,
hondsgras, istle), ook indien in wrongen of in bosjes

0
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GN-code

Omschrĳving

Recht ( %)

(1)

(2)

(3)

1404

Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen:

1404 10 00

– ruw plantaardig materiaal van de soort hoofdzakelĳk gebruikt als verf- of
looistof

0

1404 20 00

– katoenlinters

0

1404 90 00

– andere

0

1505

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen:

1505 10 00

– ruw wolvet

8

1505 90 00

– andere

0

1506 00 00

Andere dierlĳke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewĳzigd

15

1515

Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen),
alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewĳzigd:

1515 60 00

– jojobaolie en fracties daarvan

1516

Dierlĳke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of
gedeeltelĳk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook
indien geraffineerd, doch niet verder bereid:

1516 20

– plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan:

1516 20 10

– – gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde „opal wax”

0

1516 20 91

– – andere

13

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselĳke consumptie, van dierlĳke
of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën
bedoeld bĳ dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan,
bedoeld bĳ post 1516:

1517 90

– andere:

1517 90 10

– – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch
niet meer dan 15 gewichtspercenten

8

22,5 (*)

– – andere:
1517 90 93

– – – mengsels en bereidingen voor menselĳke consumptie van de soorten
gebruikt als preparaten voor het insmeren van bakvormen

1518 00

Standolie en andere dierlĳke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan,
gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wĳze
chemisch gewĳzigd, andere dan die bedoeld bĳ post 1516; mengsels en bereidingen van dierlĳke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bĳ dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselĳke
consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

1518 00 10

– linoxyne

20 (*)

8

– andere:
1518 00 91

– – standolie en andere dierlĳke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan,
gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wĳze
chemisch gewĳzigd, andere dan die bedoeld bĳ post 1516

5

– – andere:
1518 00 95

– – – mengsels en bereidingen van dierlĳke vetten en oliën of van dierlĳke en
plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor
menselĳke consumptie

8

1518 00 99

– – – andere

5
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GN-code

Omschrĳving

Recht ( %)

(1)

(2)

(3)

1520 00 00

Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen

5

1521

Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bĳenwas, was van andere insecten,
alsmede walschot (spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd:

1521 10 00

– plantaardige was

8

1521 90

– andere

8

1522 00

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlĳke of
plantaardige was:

1522 00 10

– dégras

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose)
daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder
toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd;
karamel:

1702 50 00

– chemisch zuivere fructose

1702 90

– andere, invertsuiker daaronder begrepen:

1702 90 10

– – chemisch zuivere maltose

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen):

1704 10

– kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker:

1704 10 11 t/m
1704 10 19

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 60 gewichtspercenten

8

1704 10 91 t/m
1704 10 99

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 60 of meer gewichtspercenten

8

1704 90

– ander

1803

Cacaopasta, ook indien ontvet

0

1804 00 00

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

0

1805 00 00

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0

1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselĳke consumptie die cacao
bevatten:

1806 10

– cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zĳn toegevoegd

35

1806 20

– andere bereidingen, hetzĳ in blokken of in staven, met een gewicht van meer
dan 2 kg, hetzĳ in vloeibare toestand of in de vorm van pasta, poeder, korrels
of dergelĳke, in recipiënten of in andere verpakkingen, met een inhoud per
onmiddellĳke verpakking van meer dan 2 kg

25

22,5

10

25

35 (1)

– andere, in de vorm van tabletten, staven of repen:
1806 31 00

– – gevuld

25

1806 32

– – niet gevuld

25

1806 90

– andere

25 (2)
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GN-code

Omschrĳving

Recht ( %)

(1)

(2)

(3)

1901

Moutextract; bereidingen voor menselĳke consumptie van meel, gries, griesmeel,
zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder
begrepen; bereidingen voor menselĳke consumptie van producten bedoeld bĳ de
posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao
bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders
onder begrepen:

1901 20 00

– mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bĳ post 1905

1901 90

– andere:

1901 90 11 t/m
1901 90 19

– – moutextract

30

1901 90 91 t/m
1901 90 99

– – andere

8

1902

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

35

– deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wĳze bereid:
1902 11 00

– – waarin ei is verwerkt

35

1902 19

– – andere

25

1902 20

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

1902 20 91 t/m
1902 20 99

– – andere

35

1902 30

– andere deegwaren

35

1902 40

– koeskoes

35

1903 00 00

Tapioca en soortgelĳke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken,
korrels, parels en dergelĳke

5

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren
flakes); granen (andere dan maïs) in de vorm van korrels
vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering
voorgekookt of op andere wĳze bereid, elders genoemd
begrepen:

1904 10

– graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren

1904 20

– bereidingen voor menselĳke consumptie verkregen uit ongeroosterde graanvlokken of uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde
graanvlokken of gepofte granen

25

1904 90

– – andere

25

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten
cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelĳke producten van meel of van zetmeel:

1905 10 00

– bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd

12

1905 20

– ontbĳtkoek

32

1905 30

– koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes

1905 40

– beschuit, geroosterd brood en dergelĳke geroosterde producten

(bĳvoorbeeld cornof in de vorm van
van meel en gries),
noch elders onder
22,5

25 (2)
32
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GN-code

Omschrĳving

Recht ( %)

(1)

(2)

(3)

1905 90

– andere:

1905 90 10

– – matzes

22,5

1905 90 20

– – ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelĳke producten, van meel of van zetmeel

22,5

1905 90 30 t/m
1905 90 90

– – andere

2001

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in
azĳn of azĳnzuur:

2001 90

– andere:

2001 90 30

– – suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

18

2001 90 40

– – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelĳke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

5

2001 90 60

– – palmharten

5

2004

Andere groenten, op andere wĳze bereid of verduurzaamd dan in azĳn of
azĳnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bĳ post 2006:

2004 10

– aardappelen:

25

– – andere:
2004 10 91

– – – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

36

2004 90

– andere groenten en mengsels van groenten:

2004 90 10

– – suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andere groenten, op andere wĳze bereid of verduurzaamd dan in azĳn of
azĳnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bĳ post 2006:

2005 20

– aardappelen:

2005 20 10

– – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

36

2005 80 00

– suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

12

2008

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wĳze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders
genoemd noch elders onder begrepen:

18

– noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd:
2008 11

– – grondnoten:

2008 11 10

– – – pindakaas

25

– andere, mengsels, andere dan die bedoeld bĳ onderverdeling 2008 19, daaronder begrepen:
2008 91 00

– – palmharten

2008 99

– – andere:

0

– – – zonder toegevoegde alcohol:
– – – – zonder toegevoegde suiker:
2008 99 85

– – – – – maïs, andere dan suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

30

2008 99 91

– – – – – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelĳke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

18
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GN-code

Omschrĳving

Recht ( %)

(1)

(2)

(3)

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en
preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van
maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten,
essences en concentraten daarvan:
– extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van
deze producten of op basis van koffie:

2101 11

– – extracten, essences en concentraten

3

2101 12

– – preparaten op basis van extracten, essences of concentraten of op basis van
koffie

3

2101 20

– extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op
basis van deze producten of op basis van thee of van maté

25

2101 30

– gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten,
essences en concentraten daarvan

25

2102

Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan
de vaccins bedoeld bĳ post 3002); samengesteld bakpoeder:

2102 10

– levende gist:

2102 10 10

– – reinculturen van gist

60

– – bakkersgist:
2102 10 31

– – – gedroogd

18

2102 10 39

– – – andere

20

2102 10 90

– – andere

2102 20

– inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood:

8

2102 30 00

– samengesteld bakpoeder

8

2103

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderĳen en dergelĳke
producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

2103 10 00

– sojasaus

20

2103 20 00

– tomatenketchup en andere tomatensausen

25

2103 30

– mosterdmeel en bereide mosterd:

2103 30 10

– – mosterdmeel

25

2103 30 90

– – bereide mosterd

27

2103 90

– andere:

2103 90 10

– – mangochutney, vloeibaar

0

2103 90 30

– – aromatische bitters met een alcohol-volumegehalte van 44,2 of meer doch
niet meer dan 49,2 % vol, bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 6
gewichtspercenten gentianine, kruiden en diverse ingrediënten en met een
suikergehalte van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten in
verpakkingen met een inhoudsruimte van niet meer dan 0,5 l

8

2103 90 90

– – andere

8

2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde
gehomogeniseerde producten voor menselĳke consumptie

35

2105 00

Consumptie-ĳs, ook indien cacao bevattend

29

2106

Producten voor menselĳke consumptie, elders genoemd noch elders onder
begrepen:

2106 10

– proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen

2106 90

– andere:

22,5

8
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GN-code

Omschrĳving

Recht ( %)

(1)

(2)

(3)

2106 90 10

– – preparaten, „fondues” genaamd

3

2106 90 20

– – samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken

40

– – andere:
2106 90 92

– – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose,
glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van
melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of
isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

3

2106 90 98

– – – andere

3

2201

Water, natuurlĳk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder
begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ĳs en sneeuw:

2201 10

– mineraalwater en spuitwater:

2201 10 11 t/m
2201 10 19

– – natuurlĳk mineraalwater

22,5

– – ander:
ex 2201 10 90

– – – niet-koolzuurgashoudend

ex 2201 10 90

– – – ander

36
22,5

2201 90 00

– andere

3

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrĳe dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bĳ post 2009:

2202 10 00

– water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd

36

2202 90

– andere

15

2203 00

Bier van mout

2205

Vermout en andere wĳn van verse druiven, bereid met aromatische planten of
met aromatische stoffen:

2205 10

– in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l

2205 90

– andere

2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol
of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het
gehalte:

2207 10 00

– ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol
of meer

24 EUR/hl

2207 20 00

– ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

13 EUR/hl

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder
dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten:

2208 70

– likeuren:

2208 70 10

– – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l

36 % MIN
0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)

2208 70 90

– – in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l

40 % MIN
0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)

29 MIN 8,14 EUR/hl

22,5
1,6 EUR/% vol/hl + 7,9 EUR/hl (***)
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GN-code

Omschrĳving

Recht ( %)

(1)

(2)

(3)

2208 90

– andere:
– – arak, in verpakkingen inhoudende:

2208 90 11

– – – niet meer dan 2 l

36 % MIN
0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)

2208 90 19

– – – meer dan 2 l

40 % MIN
0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)

– – pruimenbrandewĳn, perenbrandewĳn en kersenbrandewĳn, in verpakkingen
inhoudende:
2208 90 33

– – – niet meer dan 2 l

36 % MIN
0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)

2208 90 38

– – – meer dan 2 l

40 % MIN
0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)

– – andere gedistilleerde dranken en andere dranken die gedistilleerde alcohol
bevatten, in verpakkingen inhoudende:
– – – niet meer dan 2 l
2208 90 41

– – – – ouzo

36 % MIN
0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)

– – – – andere:
– – – – – gedistilleerde dranken:
– – – – – – uit fruit:
2208 90 45

– – – – – – – Calvados

36 % MIN
0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)

2208 90 48

– – – – – – – andere

36 % MIN
0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)

– – – – – – andere:
2208 90 52

– – – – – – – zogenaamde „Korn”

36 % MIN
0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)

2208 90 57

– – – – – – – andere

36 % MIN
0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)

2208 90 69

– – – – – andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

36 % MIN
0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)

– – – meer dan 2 l:
– – – – gedistilleerde dranken:
2208 90 71

– – – – uit fruit:

40 % MIN
0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)

2208 90 74

– – – – – andere

40 % MIN
0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)

2208 90 78

– – – – andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

40 % MIN
0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)

– – ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder
dan 80 % vol, in verpakkingen inhoudende:
2208 90 91

– – – niet meer dan 2 l

40 % MIN
0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)

2208 90 99

– – – meer dan 2 l

40 % MIN
0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)
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GN-code

Omschrĳving

Recht ( %)

(1)

(2)

(3)

2402

Sigaren, cigarillo's en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten:

2402 10 00

– sigaren en cigarillo's, tabak bevattend

2402 20

– sigaretten, tabak bevattend

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p/st (**)

2402 90 00

– andere

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p/st (**)

2403

Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; „gehomogeniseerde” en
„gereconstitueerde” tabak; tabaksextracten en tabakssausen:

2403 10

– rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht in welke verhouding

36 (*)

40

– andere:
2403 91 00

– – „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak

3

2403 99

– – andere

3

2905

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten
daarvan:
– andere meerwaardige alcoholen:

2905 45 00

– – glycerol

3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zĳn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma's; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelĳke stoffen,
verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bĳproducten,
afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën:

3301 90

– andere:

3

– – door extractie verkregen oleoharsen:
3301 90 21

– – – van zoethout en van hop

0

3301 90 30

– – – andere

0

3302

Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder
begrepen) op basis van een of meer van deze zelfstandigheden met andere
stoffen, van de soort gebruikt als grondstof voor de industrie; andere bereidingen op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging
van dranken:

3302 10

– van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie:
– – van de soort gebruikt in de drankenindustrie:
– – – bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank
bevatten:

3302 10 10

– – – – met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 0,5 % vol

40 % MIN
0,33 EUR/% vol/hl + 2,1 EUR/hl

– – – – andere:
3302 10 21

– – – – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose,
glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van
melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose
of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

3

3302 10 29

– – – – – andere

3
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GN-code

Omschrĳving

Recht ( %)

(1)

(2)

(3)

3501

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lĳm van caseïne:

3501 10

– caseïne

3501 90

– andere:

3501 90 90

– – andere

3505

Dextrine en ander gewĳzigd zetmeel (bĳvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lĳm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewĳzigd
zetmeel:

3505 10

– dextrine en ander gewĳzigd zetmeel:

3505 10 10

– – dextrine

0
3

0

– – ander gewĳzigd zetmeel:
3505 10 90

– – – andere

0

3505 20

– lĳm

0

3823

Industriële eenwaardige vetzuren; bĳ raffinage verkregen acid-oils; industriële
vetalcoholen

0

3824

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten
en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van
natuurlĳke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder
begrepen; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders
genoemd noch elders onder begrepen:

3824 60

– sorbitol, andere dan die bedoeld bĳ onderverdeling 2905 44

(*)
(**)
(***)
(1)
(2)

Bulgarĳe kan het recht verhogen tot MAX 52 %.
Bulgarĳe kan het recht verhogen tot MAX 52 % MIN 10 EUR/1 000 p/st.
De rechten en het minimum mogen de rechten ten tĳde van de inwerkingtreding van de Europaovereenkomst niet overschrĳden.
Vanaf 1 januari 2002 bedraagt het recht 31,5 %.
Vanaf 1 januari 2002 bedraagt het recht 22,5 %.

0
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BESLUIT Nr. 4/2002 VAN DE ASSOCIATIERAAD, ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN EN HUN LIDSTATEN, ENERZIJDS, EN DE REPUBLIEK HONGARIJE,
ANDERZIJDS,
van 9 oktober 2002
inzake de inwerkingtreding van de bijlage betreffende goede laboratoriumpraktijk bij het Protocol
van de Europaovereenkomst inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten
(2003/50/EG)
Vorenbedoelde bezoeken hebben conform de voorschriften plaatsgevonden en de voorwaarden voor de
inwerkingtreding van deze bijlage zijn derhalve vervuld,

DE ASSOCIATIERAAD,

(2)

Gelet op de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds (1),

BESLUIT:

Gelet op het Protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en
de aanvaarding van industrieproducten bij de Europaovereenkomst (2), met name op afdeling IV van de bijlage betreffende
goede laboratoriumpraktijk voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De inwerkingtreding van de sectorbijlage inzake wederzijdse erkenning van de resultaten van de overeenstemmingsbeoordeling op het gebied van de goede laboratoriumpraktijk voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
is afhankelijk gesteld van een besluit van de Associatieraad in het kader van de Mutual Joint Visits die in
Hongarije plaatsvinden overeenkomstig het Pilot Project
on Examination of National GLP Compliance Monitoring
Programmes van de OESO.

(1) PB L 347 van 31.12.1993, blz. 2.
(2) PB L 135 van 17.5.2001, blz. 37.

Enig artikel
De bijlage inzake de wederzijdse erkenning van de resultaten
van de overeenstemmingsbeoordeling op het gebied van de
goede laboratoriumpraktijk voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik bij het Protocol van de Europaovereenkomst inzake
overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand volgende op de goedkeuring van dit besluit.

Gedaan te Brussel, 9 oktober 2002.
Voor de Associatieraad
De voorzitter
P. S. MØLLER
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2003
tot verlening van respijt aan Frankrijk om zijn nationale statistische stelsel in overeenstemming te
brengen met Verordening (EG) nr. 1221/2002 van het Europees Parlement en de Raad
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 290)
(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(2003/51/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Daarnaast bepaalt artikel 6, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1221/2002 ten aanzien van de indiening van historische gegevens dat de Commissie maximaal een jaar
respijt kan verlenen voor de datum waarop voor de
eerste keer kwartaalgegevens over het eerste kwartaal
van 1999 en volgende moeten worden ingediend indien
de nationale statistische stelsels ingrijpend moeten
worden gewijzigd.

(5)

Bij brief van 24 september 2002 hebben de Franse autoriteiten om een jaar respijt verzocht om hun nationale
statistische stelsel in overeenstemming te brengen met
Verordening (EG) nr. 1221/2002.

(6)

De Franse autoriteiten geven als reden voor hun verzoek
dat het Franse statistische stelsel momenteel geen redelijk
betrouwbare gegevens hierover kan produceren. Volgens
hen wordt er echter momenteel op omvangrijke schaal
gewerkt aan de invoering van een structuur die hen in
staat zal stellen over een jaar wel toereikende gegevens
in te dienen.

(7)

Derhalve moet het verzoek van Frankrijk voor de
periode tot 30 juni 2003 worden ingewilligd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1221/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 10 juni 2002 met betrekking tot
niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid (1), en met
name op artikel 5, lid 2, en artikel 6, lid 2,
Gelet op het verzoek van Frankrijk van 24 september 2002,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni
1996 inzake het Europees systeem van nationale en
regionale rekeningen in de Gemeenschap (ESR 95) (2),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1889/2002
van de Commissie (3), legt het referentiekader vast voor
gemeenschappelijke normen, definities, classificaties en
registratieregels voor de opstelling van de rekeningen
van de lidstaten voor de statistische behoeften van de
Gemeenschap, zodat de resultaten van de lidstaten
onderling vergelijkbaar zijn.
Verordening (EG) nr. 1221/2002 heeft ten doel voor de
overheidssector vereenvoudigde niet-financiële kwartaalrekeningen op te stellen aan de hand van een lijst van
ESR 95-categorieën.
Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1221/2002
bepaalt dat de Commissie maximaal een jaar respijt kan
verlenen voor de datum waarop voor de eerste keer
kwartaalgegevens over het eerste kwartaal van 2002 en
volgende moeten worden ingediend indien de nationale
statistische stelsels ingrijpend moeten worden gewijzigd.

(1) PB L 179 van 9.7.2002, blz. 1.
(2) PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1.
(3) PB L 286 van 24.10.2002, blz. 11.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 5, lid 2, en artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1221/2002 wordt Frankrijk tot uiterlijk 30 juni
2003 respijt verleend om zijn nationale statistische stelsel in
overeenstemming te brengen met deze verordening.
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Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 22 januari 2003.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2003
tot verlening van respijt aan Spanje om zijn nationale statistische stelsel in overeenstemming te
brengen met Verordening (EG) nr. 1221/2002 van het Europees Parlement en de Raad
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 292)
(Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

(2003/52/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Bij brief van 24 juli 2002 hebben de Spaanse autoriteiten om een jaar respijt verzocht om hun nationale
statistische stelsel in overeenstemming te brengen met
Verordening (EG) nr. 1221/2002.

(6)

De Spaanse autoriteiten geven als reden voor hun
verzoek dat het Spaanse stelsel voor de opstelling van de
nationale kwartaalrekeningen moet worden aangepast
aan de veranderingen die voortvloeien uit het nieuwe
juridische financieringskader voor de autonome regio's,
uit de koninklijke besluiten inzake de overheveling van
functies naar de autonome regio's en uit de aanpassing
van het algemene rekeningenstelsel aan de lokale overheden. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de
systemen voor begrotingsinformatie die worden gebruikt
voor de opstelling van de niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid.

(7)

Derhalve moet het verzoek van Spanje voor de periode
tot 30 juni 2003 worden ingewilligd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1221/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 10 juni 2002 met betrekking tot
niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid (1), en met
name op artikel 5, lid 2, en artikel 6, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni
1996 inzake het Europees systeem van nationale en
regionale rekeningen in de Gemeenschap (ESR 95) (2),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1889/2002
van Commissie (3), legt het referentiekader vast voor
gemeenschappelijke normen, definities, classificaties en
registratieregels voor de opstelling van de rekeningen
van de lidstaten voor de statistische behoeften van de
Gemeenschap, zodat de resultaten van de lidstaten
onderling vergelijkbaar zijn.
Verordening (EG) nr. 1221/2002 heeft ten doel voor de
overheidssector vereenvoudigde niet-financiële kwartaalrekeningen op te stellen aan de hand van een lijst van
ESR 95-categorieën.
Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1221/2002
bepaalt dat de Commissie maximaal een jaar respijt kan
verlenen voor de datum waarop voor de eerste keer
kwartaalgegevens over het eerste kwartaal van 2002 en
volgende moeten worden ingediend indien de nationale
statistische stelsels ingrijpend moeten worden gewijzigd.
Daarnaast bepaalt artikel 6, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1221/2002 ten aanzien van de indiening van historische gegevens dat de Commissie maximaal een jaar
respijt kan verlenen voor de datum waarop voor de
eerste keer kwartaalgegevens over het eerste kwartaal
van 1999 en volgende moeten worden ingediend indien
de nationale statistische stelsels ingrijpend moeten
worden gewijzigd.

(1) PB L 179 van 9.7.2002, blz. 1.
(2) PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1.
(3) PB L 286 van 24.10.2002, blz. 11.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Overeenkomstig artikel 5, lid 2, en artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1221/2002 wordt Spanje tot uiterlijk 30 juni
2003 respijt verleend om zijn nationale statistische stelsel in
overeenstemming te brengen met deze verordening.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje.

Gedaan te Brussel, 22 januari 2003.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Richtlijn 2002/92/EG van de Raad van 3 december 2002 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG
ter verlenging van de termijn tijdens welke de lidstaten kunnen worden gemachtigd een verlaagd BTW-tarief
toe te passen op arbeidsintensieve diensten
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 331 van 7 december 2002)
In de inhoudsopgave en op bladzijde 27, in de titel van de Richtlijn:
in plaats van: „Richtlijn 2002/92/EG van de Raad …”
te lezen:
„Richtlijn 2002/93/EG van de Raad …”.
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