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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 146/2003 VAN DE RAAD
van 27 januari 2003
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1705/98 inzake de onderbreking van bepaalde economische betrekkingen met Angola in verband met de activiteiten van de „União Nacional para a Independência Total de Angola” (UNITA)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 60 en 301,
Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2002/991/GBVB van
de Raad (1),
Gelet op het voorstel van de Commissie,

(3)

Daarom moet Verordening (EG) nr. 1705/98 van de
Raad van 28 juli 1998 inzake de onderbreking van
bepaalde economische betrekkingen met Angola
teneinde de „União Nacional para a Independência Total
de Angola” (UNITA) ertoe te bewegen zich aan zijn
verplichtingen krachtens het vredesproces te houden, en
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2229/97 (2),
worden ingetrokken,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Op 9 december 2002 heeft de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties op grond van hoofdstuk VII van het
Handvest van de Verenigde Naties in zijn Resolutie
1448 (2002) besloten dat de maatregelen opgelegd bij
punt 19 van Resolutie 864 (1993), punten 4(c) en (d)
van Resolutie 1127 (1997) en punten 11 en 12 van
Resolutie 1173 (1998) met ingang van die datum
moeten worden ingetrokken.
Op 19 december 2002 heeft de Raad Gemeenschappelijk
Standpunt 2002/991/GBVB tot intrekking van de beperkende maatregelen tegen de União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) en van de Gemeenschappelijke Standpunten 97/759/GBVB en 98/425/
GBVB aangenomen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1705/98 wordt ingetrokken.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 20 december 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 januari 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
G. PAPANDREOU

(1) PB L 348 van 21.12.2002, blz. 1.

(2) PB L 215 van 1.8.1998, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 689/2002 van de Commissie (PB L 106 van
23.4.2002, blz. 8).
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VERORDENING (EG) Nr. 147/2003 VAN DE RAAD
van 27 januari 2003
betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

dat de lidstaten rechtsvervolging instellen tegen onder
hun rechtsbevoegdheid vallende personen, entiteiten of
lichamen die een van deze bepalingen hebben
geschonden,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 60 en 301,
Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2002/960/GBVB van
de Raad van 10 december 2002 betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië (1),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gezien het voorstel van de Commissie,
Artikel 1
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Op 23 januari 1992 heeft de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties Resolutie 733 (1992) aangenomen,
waarbij een algemeen en volledig embargo op alle leveringen van wapens en militaire uitrusting aan Somalië
(„het wapenembargo”) wordt opgelegd.
Op 19 juni 2001 heeft de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties Resolutie 1356 (2001) aangenomen,
waarbij een aantal afwijkingen van het wapenembargo
worden toegestaan.
Op 22 juli 2002 heeft de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties Resolutie 1425 (2002) aangenomen,
waarbij het wapenembargo wordt uitgebreid met het
verbod op het direct of indirect verstrekken aan Somalië
van technisch advies, financiële en andere steun, en
opleiding in verband met militaire activiteiten.
Sommige van deze maatregelen vallen binnen de
werkingssfeer van het Verdrag en er moet derhalve, met
name ter voorkoming van concurrentievervalsing,
communautaire wetgeving worden aangenomen met het
oog op de tenuitvoerlegging van de desbetreffende
besluiten van de Veiligheidsraad, voorzover dit het
grondgebied van de Gemeenschap betreft. Voor de
toepassing van deze verordening wordt het grondgebied
van de Gemeenschap geacht te omvatten de grondgebieden van de respectieve lidstaten waarop het Verdrag
van toepassing is onder de daarin vastgestelde voorwaarden.
De Commissie en de lidstaten dienen elkaar op de
hoogte te houden van de krachtens deze verordening
getroffen maatregelen en van verdere relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening
beschikken, en dienen met het bij punt 11 van Resolutie
733 (1992) ingestelde comité samen te werken, in het
bijzonder door dat comité informatie te verstrekken.
Schendingen van de bepalingen van deze verordening
dienen te worden bestraft en de lidstaten dienen daartoe
passende sancties op te leggen. Het is bovendien wenselijk dat de sancties wegens schending van de bepalingen
van deze verordening vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening kunnen worden opgelegd en

(1) PB L 334 van 11.12.2002, blz. 1.

Onverminderd de bevoegdheden van de lidstaten bij de uitoefening van het openbaar gezag, wordt een verbod ingesteld op:
— het direct of indirect financieren of financieel steunen van
militaire activiteiten met inbegrip van subsidies, leningen en
exportkredietverzekering, voor de verkoop, de levering, de
verzending of de uitvoer van wapentuig en aanverwant
materieel aan personen, entiteiten of lichamen in Somalië;
— het verstrekken, verkopen, leveren of overdragen van technisch advies, steun of opleiding voor militaire activiteiten
en meer in het bijzonder opleiding en steun voor de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapentuig en alle
soorten aanverwant materieel aan personen, entiteiten of
lichamen in Somalië.
Artikel 2
Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de in
artikel 1 bedoelde transacties te bevorderen.
Artikel 3
1.

Artikel 1 is niet van toepassing op:

— het financieren en financieel steunen van de verkoop, de
levering, het overbrengen of de uitvoer van niet-dodelijke
militaire uitrusting die uitsluitend voor humanitaire
beschermende doeleinden bestemd is, of van materiaal dat
bestemd is voor programma's van de Unie, de Gemeenschap of de lidstaten voor institutionele ontwikkeling, onder
meer op het gebied van veiligheid, die in het kader van het
vredes- en verzoeningsproces worden uitgevoerd,
— het verstrekken van technisch advies, steun of opleiding in
verband met dergelijke niet-dodelijke uitrusting,
indien deze activiteiten vooraf zijn goedgekeurd door het bij
punt 11 van Resolutie 751 (1992) van de Veiligheidsraad van
de Verenigde Naties ingestelde comité.
2. Artikel 1 is niet van toepassing op beschermende kleding,
waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door
VN-personeel, vertegenwoordigers van de media, medewerkers
van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers louter
voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Somalië worden
uitgevoerd.
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3.
Artikel 2 is niet van toepassing op het deelnemen aan
activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben de door het bij
punt 11 van Resolutie 751 (1992) van de Veiligheidsraad van
de Verenigde Naties ingestelde comité goedgekeurde activiteiten
te bevorderen.
Artikel 4

L 24/3

Hangende de goedkeuring van daartoe strekkende wetgeving, in
de gevallen waar dit vereist is, worden bij inbreuk op de bepalingen van deze verordening de terzake dienende sancties opgelegd die worden vastgesteld door de lidstaten ter uitvoering van
artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1318/2002 van de Raad van
22 juli 2002 betreffende een aantal beperkende maatregelen
ten aanzien van Liberia (1).

Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op
grond van het Handvest van de Verenigde Naties onderhoudt
de Commissie alle nodige contacten met het in artikel 3, lid 1,
genoemde comité van de Veiligheidsraad met het oog op de
doeltreffende toepassing van deze verordening.

2. Iedere lidstaat is verantwoordelijk voor het instellen van
de rechtsvervolging tegen de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen onder zijn rechtsbevoegdheid die
inbreuk maken op een bepaling van deze verordening.

Artikel 5

Artikel 8

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in
kennis van de krachtens deze verordening genomen maatregelen en van andere relevante gegevens waarover zij in verband
met deze verordening beschikken, met name betreffende
inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale
rechtbanken.
Artikel 6
Deze verordening is van toepassing ongeacht de rechten of
verplichtingen die voortvloeien uit vóór de inwerkingtreding
ervan ondertekende internationale overeenkomsten, gesloten
contracten dan wel verleende licenties of vergunningen.

Deze verordening is van toepassing
— op het grondgebied van de Gemeenschap, inclusief het
luchtruim,
— aan boord van ieder vliegtuig of vaartuig dat onder de
rechtsmacht van een lidstaat valt,
— op eenieder die zich elders bevindt maar onderdaan is van
een lidstaat, alsmede
— op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen die overeenkomstig het recht van een lidstaat opgericht of erkend zijn.

Artikel 7
1.
Iedere lidstaat bepaalt welke sancties moeten worden
opgelegd wanneer de bepalingen van deze verordening worden
overtreden. Deze sancties moeten doeltreffend, evenredig en
afschrikkend zijn.

Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 januari 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
G. PAPANDREOU

(1) PB L 194 van 23.7.2002, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 148/2003 VAN DE COMMISSIE
van 28 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 29 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 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 28 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

96,1
71,9
118,7
95,6

0707 00 05

052
204
628
999

119,3
114,7
151,4
128,5

0709 10 00

220
999

43,3
43,3

0709 90 70

052
204
999

134,8
177,6
156,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

57,1
53,2
41,4
51,8
86,1
57,9

0805 20 10

204
999

80,4
80,4

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

052
204
220
464
600
624
999

62,3
60,1
56,4
138,3
76,1
78,9
78,7

0805 50 10

052
220
600
999

66,4
94,9
64,0
75,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

43,3
101,0
107,3
127,6
94,8

0808 20 50

388
400
720
999

112,9
110,1
46,2
89,7

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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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 september 2002
inzake de staatssteun die het Verenigd Koninkrijk voornemens is te verlenen aan Vauxhall Motors
(UK) Ltd
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3340)
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/62/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, eerste alinea,

Bij brief van 1 maart 2002 maakte het Verenigd Koninkrijk opmerkingen kenbaar over de inleiding van de
onderzoeksprocedure. Op 9 juli 2002 zond het Verenigd
Koninkrijk aanvullende inlichtingen.

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name op artikel 62, lid 1, onder a),
Gelet op Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22
maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de
toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (1),
Na de belanghebbenden te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken overeenkomstig de genoemde bepalingen,

Gedetailleerde beschrijving van de voorgenomen
steun

(5)

De begunstigde van de steun is Vauxhall Motors (UK)
Ltd, een volle dochteronderneming van General Motors
Corporation. Het gaat om regionale investeringssteun
met het oog op de omschakeling van de automobielfabriek in Ellesmere Port van een productie-eenheid voor
één model naar een productie-eenheid voor twee
modellen, met de mogelijkheid bij de productie over te
schakelen van het ene op het andere model naargelang
de vraag. Na de investering zou de fabriek zowel Astra's
als nieuwe vervangingsmodellen voor de Vectra personenauto kunnen produceren. Volgens de door het
Verenigd Koninkrijk in de aanmelding verstrekte informatie, zouden door het investeringsproject 771 banen
bij Vauxhall Motors worden veiliggesteld en ongeveer
530 banen worden geschapen in de aanvoerketen.

(6)

General Motors Europe heeft twee alternatieve locaties
voor dit project overwogen: Ellesmere Port en
Antwerpen. Het uiteindelijke besluit voor de keuze van
Ellesmere Port maakte deel uit van een grondige
herstructurering binnen General Motors Europe, met het
oog op het herstel van de rentabiliteit van die onderneming. Dat plan hield onder andere in dat de productie
van personenauto's in Luton stopgezet diende te worden
zodra het bestaande Vectra-model uit productie ging aan

Overwegende hetgeen volgt:
Procedure
(1)

Bij brief van 23 augustus 2001 deden de autoriteiten
van het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 88,
lid 3, van het Verdrag bij de Commissie aanmelding van
het steunvoornemen. Op 23 oktober 2001 stelde de
Commissie bijkomende vragen, waarop het Verenigd
Koninkrijk bij brief van 16 november 2001 heeft geantwoord.

(2)

De Commissie stelde het Verenigd Koninkrijk bij
schrijven van 28 januari 2002 in kennis van haar besluit
om ten aanzien van deze steun de procedure van artikel
88, lid 2, van het Verdrag in te leiden.

(3)

Het besluit van de Commissie tot inleiding van de procedure werd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt. De Commissie nodigde de
belanghebbenden uit hun opmerkingen te maken. Zij
ontving van geen van de belanghebbenden enige opmerking.

(1) PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.
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het eind van het eerste kwartaal van 2002. Vanaf dan
zouden de overige faciliteiten in Luton zich toespitsen
op bedrijfs- en terreinvoertuigen, terwijl de personenautoproductie zou worden geconcentreerd in de fabriek in
Ellesmere Port. Deze zou de productie van de Astra
voortzetten, die van de nieuwe Vectra op zich nemen,
en haar installatie ombouwen tot een flexibele productieeenheid voor twee modellen.
(7)

Het vervangingsmodel voor de Vectra is ontworpen om
te concurreren in de hogere middenklasse van de Europese markt voor personenauto's. De voornaamste
geografische afzetgebieden voor het bestaande Astramodel en het vernieuwde Vectra-model zijn Duitsland,
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Nederland en
Spanje, hoewel ook op andere, kleinere West- en
Midden-Europese markten voor personenauto's geleverd
wordt.

(8)

Het totale bedrag van de voor steun in aanmerking
komende investeringen beloopt 156,198 miljoen GBP.
De netto actuele waarde ervan bedraagt 153,814 miljoen
GBP en de investeringen worden verdeeld tussen bouw/
constructie/grondverbetering (8,352 miljoen GBP),
machines & uitrusting (131,343 miljoen GBP) en werktuigen & gereedschap (14,119 miljoen GBP).

(9)

De steun van 10 miljoen GBP (netto actuele waarde:
9,847 miljoen GBP) zou worden verstrekt als Regional
Selective Assistance, een regionale steunregeling die is
goedgekeurd op grond van de Industrial Development
Act van 1982. De aangemelde steunintensiteit bedraagt
6,4 %.

(10)

derstelde koopgedrag en de voorziene gevolgen, inclusief
een omzetdaling, van een eventuele uitvoering van het
project in Antwerpen voor het merkimago van Vauxhall
in het Verenigd Koninkrijk.
Opmerkingen van belanghebbenden
(14)

(15)

Bij brief van 1 maart 2002 heeft het Verenigd Koninkrijk
opmerkingen kenbaar gemaakt aan de Commissie over
de inleiding van de procedure. Bij schrijven van 9 juli
2002 heeft het Verenigd Koninkrijk nadere informatie
verstrekt. Met deze opmerkingen is rekening gehouden.

(16)

Het Verenigd Koninkrijk heeft de opleidingskosten in
Antwerpen en Ellesmere Port in detail uitgesplitst. Het
grootste verschil is dat, in tegenstelling tot Ellesmere
Port, de werknemers van de fabriek in Antwerpen reeds
een ANDON-opleiding hebben genoten en ze al
vertrouwd zijn met een flexibel productiesysteem waarbij
twee modellen met dezelfde installaties worden geproduceerd. Bovendien heeft de fabriek in Antwerpen recente
ervaring met de productie van de Vectra, waardoor de
leerfase korter is, en werkt haar personeel reeds volgens
het GBOP („Global Bill of Process”) (1).

(17)

Wat betreft de aankoop- en aanvoerkosten heeft het
Verenigd Koninkrijk uitgelegd dat de kosten in de KBA
gebaseerd waren op de cijfers die de Europe Strategy
Board (ESB) van GM heeft gebruikt bij zijn beslissing om
het project voor de vernieuwde Vectra uit te voeren in
Ellesmere Port. In tussentijd heeft Vauxhall verdere berekeningen gebaseerd op de feitelijke productie van Luton
en Ellesmere Port in 2001 en de herziene ramingen van
de begroting voor Ellesmere Port voor 2002. Een vergelijking van de KBA-ramingen en de cijfers gebaseerd op
de feitelijke productie geeft een verschil van minder dan
1 %.

(18)

Ten slotte heeft het Verenigd Koninkrijk haar opmerkingen kenbaar gemaakt ten aanzien van de mogelijke
gevolgen voor de Vauxhall-verkoop in het Verenigd
Koninkrijk mocht de keuze van de vestigingsplaats op
Antwerpen gevallen zijn. Het heeft er ook op gewezen
dat een dergelijke beslissing kon leiden tot een staking in
de fabriek van Ellesmere Port, met extra kosten tot
gevolg.

(19)

Wat betreft een mogelijke omzetdaling, heeft de ESB ten
tijde van de beslissing rekening gehouden met het feit
dat de verkoop in het Verenigd Koninkrijk schadelijke
gevolgen zou kunnen ondervinden mocht de productie
van de nieuwe Vectra niet in Ellesmere Port plaatsvinden.
Deze gevolgen zouden echter zeer beperkt gebleven zijn,
hetgeen bevestigd werd in een studie die GM voorlegde
aan de Commissie. Om de dalende verkoop van Vectramodellen op de Britse markt ten gevolge van de locatie
in Antwerpen tot een minimum te herleiden, zouden
aanvullende marketingkosten noodzakelijk zijn geweest.

De fabriek in Ellesmere Port is gelegen in het stadsdeel
(„ward”) Westminster van Ellesmere Port en Neston in
Cheshire. Deze regio werd door de Commissie erkend
als regionaal steungebied in de zin van artikel 87, lid 3,
onder c), van het Verdrag dat is opgenomen in de regionalesteunkaart voor de periode 2000-2006, met een
regionaal steunplafond van 15 % nettosubsidie-equivalent (nse).

De Commissie heeft het Verenigd Koninkrijk bij
schrijven van 28 januari 2002 in kennis gesteld van haar
besluit om de procedure van artikel 88, lid 2, van het
Verdrag in te leiden, aangezien zij twijfels heeft omtrent
de noodzakelijkheid en de evenredigheid van de steun.

(12)

Wat betreft de noodzakelijkheid van de steun, moest de
Commissie nagaan of het Ellesmere Port-project een
transformatie betrof die een radicale verandering van de
productiestructuren in een bestaande vestiging inhield.
Ten tweede moest zij uitmaken of Antwerpen een
volwaardig alternatief was ten aanzien van de technische
uitvoerbaarheid van het project op die locatie.

(13)

Wat betreft de evenredigheid van de steun, heeft de
Commissie twijfels geuit over bepaalde onderdelen van
de kosten-batenanalyse (KBA). Deze hebben met name
betrekking op de veronderstelde lagere opleidingskosten
in Antwerpen, de geraamde vervoerskosten, het veron-

De Commissie heeft geen opmerkingen van belanghebbenden ontvangen.
Opmerkingen van het Verenigd Koninkrijk

Besluit van de Commissie om de procedure van
artikel 88, lid 2, van het Verdrag in te leiden
(11)
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(1) GBOP bestaat uit een reeks gemeenschappelijke planningspecificaties en montageprocédés waardoor het mogelijk wordt om, ongeacht het model, samenhang te bereiken ten aanzien van zowel
constructie als uitrusting.
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lid 2, niet van toepassing is op de steun in kwestie. In
artikel 87, lid 3, worden andere vormen van steun
genoemd die als verenigbaar met de gemeenschappelijke
markt kunnen worden aangemerkt. De verenigbaarheid
moet echter worden beoordeeld uit het oogpunt van de
gehele Gemeenschap en niet in een louter nationale
context. Om de goede werking van de gemeenschappelijke markt in stand te houden en gelet op het in artikel
3, onder g), van het Verdrag vervatte beginsel, moeten
de uitzonderingen waarin artikel 87, lid 3, voorziet
bovendien in enge zin worden uitgelegd. Wat de punten
b) en d) van artikel 87, lid 3, betreft, is de betrokken
steun duidelijk niet bestemd om een aanzienlijk project
van gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen
of een ernstige verstoring in de Britse economie op te
heffen. Evenmin dient hij om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen. Ten
aanzien van artikel 87, lid 3, onder a) en c), merkt de
Commissie op dat het investeringsproject moet worden
uitgevoerd in een regio die in aanmerking komt voor
steun uit hoofde van punt c). Volgens de regionalesteunkaart voor het Verenigd Koninkrijk voor de periode
2000-2006, vindt het project plaats in een gebied met
een regionaal steunplafond voor grote ondernemingen
van 15 % nse.

Met betrekking tot de mogelijke stakingsdreiging in het
Verenigd Koninkrijk mocht Ellesmere Port bovenop de
sluiting van Luton een productieploeg hebben verloren,
vond het Verenigd Koninkrijk het bijzonder moeilijk de
impact van een dergelijke actie in te schatten. De sluiting
van de fabriek in Luton resulteerde in een eendaagse
staking. Die kwam er in antwoord op de volledige sluiting van de fabriek in Luton en de dreiging van
gedwongen ontslagen. Door het vrijwillige-afvloeiingsprogramma dat werd overeengekomen tussen de
vakbonden en Vauxhall werden meer ontwrichtende en
uitgebreide stakingsacties vermeden. De financiële stimulans van dat programma lag veel hoger dan het
minimum dat is neergelegd in de Britse wetgeving en de
hieruit voortvloeiende kosten werden opgenomen in de
KBA. Rekening houdend met het feit dat de fabriek in
Ellesmere Port nog steeds Astra's zou produceren via een
tweeploegensysteem indien het Vectra-project naar
Antwerpen zou zijn gegaan, vindt het Verenigd Koninkrijk het niet onwaarschijnlijk dat dit zou geresulteerd
hebben in een halfdaagse staking. De totale hieruit voortvloeiende extra kosten worden geraamd op
171 000 GBP.
Beoordeling van de steun

(21)

(22)

De door het Verenigd Koninkrijk aangemelde maatregel
voor Vauxhall Motors (UK) Ltd betreft staatssteun in de
zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag. De maatregel
zou door de staat of met staatsmiddelen worden gefinancierd. Bovendien kan de steun, aangezien deze een
aanzienlijk deel uitmaakt van de financiering van het
project, de concurrentie in de Gemeenschap verstoren
doordat Vauxhall Motors (UK) Ltd hierdoor een voordeel
heeft ten opzichte van concurrenten die geen steun
ontvangen. Ten slotte wordt de automarkt gekenmerkt
door een intensief handelsverkeer tussen de lidstaten.
De steun in kwestie is bestemd voor een onderneming
die auto's vervaardigt en monteert. De onderneming
maakt derhalve deel uit van de automobielindustrie in de
zin van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie (hierna „de kaderregeling”) (1).

(23)

De kaderregeling bepaalt dat voorgenomen steunmaatregelen van overheidsinstanties voor een individueel
project in het kader van een goedgekeurde steunregeling
ten gunste van een onderneming die werkzaam is in de
automobielsector, overeenkomstig artikel 88, lid 3, van
het Verdrag van te voren moeten worden aangemeld, als
hetzij de totale kosten van het project gelijk zijn aan 50
miljoen EUR, hetzij het totale brutobedrag van de steun
van de staat of van de Gemeenschap voor het project
gelijk is aan 5 miljoen EUR. In dit geval overschrijden
zowel de totale kosten van het project als het bedrag van
de steun de drempel voor aanmelding. Door het steunvoornemen ten behoeve van Vauxhall Motors (UK) Ltd
aan te melden, heeft het Verenigd Koninkrijk derhalve
voldaan aan de vereisten van artikel 88, lid 3, van het
Verdrag.

(24)

Gezien de aard en de doelstelling van de steun en gelet
op de geografische locatie van de investering, is de
Commissie van mening dat het bepaalde in artikel 87,

(1) PB C 279 van 15.9.1997, blz. 1.

(25)

Om te bepalen of de regionale steun verenigbaar is met
de gemeenschappelijke markt op grond van artikel 87,
lid 3, punt c), van het Verdrag, moet de Commissie
nagaan of aan de voorwaarden in de kaderregeling is
voldaan.

(26)

Alvorens steun goed te keuren op grond van die kaderregeling, moet de Commissie, na te hebben gecontroleerd
of de regio in kwestie in aanmerking komt voor steun
uit hoofde van het Gemeenschapsrecht, nagaan of de
investeerder voor zijn project een alternatieve locatie
had kunnen kiezen, om de noodzaak van de steun aan
te tonen uit een oogpunt van mobiliteit van het project.

(27)

De Commissie heeft de geografische mobiliteit van het
project bestudeerd. Om de geografische mobiliteit aan te
tonen, moet het automobielconcern waarvoor de steun
is bestemd, op duidelijke en overtuigende wijze aantonen
dat er een economisch levensvatbare alternatieve locatie
bestaat voor zijn project. De autoriteiten van het
Verenigd Koninkrijk betoogden dat dit het geval is met
de automobielfabriek in Antwerpen, België, die momenteel het Astra-model produceert en tot 1998 het Vectramodel vervaardigde. De Commissie merkt op dat, bij de
overweging van de twee alternatieve locaties voor het
project, General Motors Europe een studie betreffende de
locatie heeft uitgevoerd waarbij de marginale kosten om
de nieuwe Vectra te produceren op beide locaties
worden vergeleken. Deze studie werd, samen met andere
documenten van de besluitvormingsprocedure van
General Motors Europe, ingediend bij de Commissie.
Bovendien heeft de Commissie, samen met haar externe
deskundige op het gebied van de automobielindustrie,
ter plaatse nagegaan of het project uitvoerbaar was in
Antwerpen. Tot 1998 produceerde de fabriek in
Antwerpen de Astra en het vorige Vectra-model op
dezelfde twee assemblagelijnen; waar de koetswerken
van het vorige Vectra-model werden gemaakt, is nog
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gevolge van de toewijzing van het project aan
Antwerpen tot een minimum te beperken. Toch meent
de Commissie dat een dergelijke beslissing, in combinatie
met de eerdere sluiting van de fabriek in Luton, een
schadelijke invloed zou hebben gehad op het merk
Vauxhall, waarbij niet alleen de verkoop van Vectramodellen maar van alle Vauxhall-modellen in het
Verenigd Koninkrijk getroffen zou worden. Om die
reden heeft zij haar berekening gebaseerd op een potentiële lagere verkoop van alle Vauxhall-modellen in 2002.
Op basis van de beoordeling door haar externe deskundige raamde de Commissie de noodzakelijke extra
marketingkosten op 1,284 miljoen GBP. De Commissie
gaat akkoord met de veronderstelling dat de gevolgen
qua duur en omvang beperkt zouden blijven aangezien
de „emotionele” reactie van de klant op de keuze voor
Antwerpen mettertijd zou vervagen.

voldoende ruimte beschikbaar. Derhalve kan worden
geconcludeerd dat het project mobiel van aard is. Het
komt dan ook in aanmerking voor regionale steun
aangezien de steunmaatregel noodzakelijk is om in het
steungebied te kunnen investeren.
(28)

De Commissie heeft, bijgestaan door haar externe automobieldeskundige, de aard van de investering nagegaan
op basis van de door het Verenigd Koninkrijk ingediende
plannen van de fabriek en van een bezoek ter plaatse.
Het betrokken project betreft een transformatie die een
radicale verandering van de productiestructuren van het
bestaande bedrijf inhoudt, met als doel de vestiging om
te schakelen van een productie-eenheid voor één model
naar een flexibele productie-eenheid voor twee modellen.
Derhalve komt het investeringsproject in aanmerking
voor regionale steun.

(29)

Samen met de aanmelding hebben de autoriteiten van
het Verenigd Koninkrijk een KBA opgesteld waarin de
kosten voor beide locaties worden vergeleken. Deze
brengt een netto-kostenhandicap ten belope van 18,116
miljoen GBP aan het licht voor de locatie in Ellesmere
Port, in vergelijking met de locatie in Antwerpen.
Derhalve zou de handicapintensiteit van het project
11,8 % bedragen.

(30)

Met de hulp van haar externe automobieldeskundige
heeft de Commissie de aangemelde KBA geëvalueerd aan
de hand van de op het tijdstip van de beslissing over de
locatie geldende wisselkoers om na te gaan in hoeverre
de voorgenomen regionale steun in verhouding staat tot
de regionale problemen voor de oplossing waarvan de
steun is bedoeld. Na de inleiding van de procedure heeft
het Verenigd Koninkrijk enkele onderdelen van de KBA
verduidelijkt waarover twijfel was gerezen.

(31)

(35)

Wat betreft een eventuele staking in het Verenigd
Koninkrijk mocht Ellesmere Port een productieploeg
hebben verloren, acht het Verenigd Koninkrijk het
aannemelijk te veronderstellen dat een halfdaagse staking
het gevolg zou kunnen zijn geweest (aangezien de
eerdere sluiting van de fabriek in Luton slechts resulteerde in een eendaagse staking). Dat komt overeen met
het verlies van het werk van één ploeg. Toch is het
moeilijk aan te nemen dat precies de helft van het personeel zou overgaan tot staking, en de andere helft niet.
Daarom is het raadzaam uit te gaan van een volledige
stakingsdag, waarbij de kosten 300 000 GBP zouden
belopen.

(36)

Rekening houdend met deze wijziging, ziet de kostenbatenanalyse er enigszins anders uit dan in de oorspronkelijke aanmelding. Mocht de Vectra in Antwerpen
worden geproduceerd, dan worden de totale extra kosten
ten gevolge van de twee bovengenoemde effecten
geraamd op 1,584 miljoen GBP. Bijgevolg bedraagt de
netto actuele waarde van de regionale handicap 16,532
miljoen GBP voor Ellesmere Port. De netto actuele
waarde van de voor steun in aanmerking komende
kosten in Ellesmere Port beloopt 153,814 miljoen GBP,
waardoor het project een regionale handicapverhouding
heeft van 10,7 %, vergeleken met Antwerpen.

(37)

Ten slotte blijft nog de vraag over de mogelijkheid van
een bijstelling („top-up”), d.w.z. een aanpassing van de
regionale handicapverhouding met tussen -2 en +4
procentpunten, afhankelijk van veranderingen in de
productiecapaciteit van het betrokken concern op de
relevante markt en van de steunstatus van de regio. In
dit geval maken de uitkomsten van de kosten-batenanalyse de nood hieraan overbodig aangezien het verschil
tussen de regionale handicapverhouding (10,7 %) en de
voorgenomen steunintensiteit (6,4 %) 4,3 procentpunten
bedraagt, terwijl de hoogste vermindering volgens de
kaderregeling -2 procentpunten zou bedragen in regio's
in de zin van artikel 87, lid 3, onder c).

Wat betreft de opleidingskostenhandicap die is verrekend
in de KBA, heeft de Commissie een gedetailleerd overzicht van de kosten voor beide locaties ontvangen. De
regionale handicap voor opleidingskosten in Ellesmere
Port bedraagt 1,7 miljoen GBP. De Commissie is van
mening dat de aanzienlijk hogere opleidingskosten in
Ellesmere Port aannemelijk zijn. Het verschil is te wijten
aan het feit dat de fabriek in Antwerpen, in tegenstelling
tot die in Ellesmere Port:
— reeds recente ervaring heeft met het produceren van
het Vectra-model,
— reeds gewerkt heeft als een flexibele productieeenheid voor twee modellen,
— reeds ANDON-opgeleid is en heeft gewerkt volgens
het GBOP (Global Bill of Process).

(32)

Aangezien de veronderstellingen in de KBA betreffende
de aankoop- en aanvoerkosten intussen werden bevestigd door gegevens die gebaseerd zijn op de feitelijke
productie van de fabriek in Ellesmere Port, is er niet
langer reden tot twijfel.

(33)

Toch heeft de Commissie nog twijfels omtrent de eventuele gevolgen van een uitvoering van het project in
Antwerpen op de omzet in het Verenigd Koninkrijk en
de kans op stakingsacties.

(34)

Wat betreft de mogelijke omzetdaling, heeft het
Verenigd Koninkrijk erkend dat extra marketingkosten
noodzakelijk zouden zijn geweest om de dalende
verkoop van Vectra-modellen op de Britse markt ten
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Conclusie
(38)

De Commissie is van mening dat het project mobiel is
en dat de steun nodig is om het project uit te voeren. De
steunintensiteit van het project (6,4 %) is zowel lager
dan de door de kosten-batenanalyse aangegeven regionale handicapverhouding (10,7 %) als dan het regionale

L 24/10

(39)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

29.1.2003

steunplafond (15 % nse). De regionale steun van 9,847
miljoen GBP (netto actuele waarde) die het Verenigd
Koninkrijk voornemens is toe te kennen aan Vauxhall
Motors Ltd is derhalve verenigbaar met de gemeenschappelijke markt overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder c),
van het Verdrag.

fabriek in Ellesmere Port, is verenigbaar met de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 87, lid 3, onder a), van het
Verdrag.

Volgens de kaderregeling mogen handicaps waarvoor
specifieke steun wordt verleend in het kader van een
andere doelstelling, zoals opleiding, niet in aanmerking
worden genomen in de KBA. Aangezien in de KBA reeds
een opleidingskostenhandicap werd verrekend, mag geen
bijkomende, specifieke opleidingssteun voor het project
worden verleend,

Artikel 2

De tenuitvoerlegging van deze steunmaatregel is derhalve
toegestaan.

Er mag geen bijkomende, specifieke opleidingssteun aan het
project worden verleend.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Gedaan te Brussel, 18 september 2002.
Artikel 1
De steun ten bedrage van 9,847 miljoen GBP (netto actuele
waarde) die het Verenigd Koninkrijk voornemens is aan Vauxhall Motors (UK) Ltd te verlenen voor de investering in haar

Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie

29.1.2003

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 24/11

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 28 januari 2003
tot machtiging van de lidstaten om voor niet voor opplant bestemde aardappelen van oorsprong
uit bepaalde provincies van Cuba tijdelijk af te wijken van sommige bepalingen van Richtlijn
2000/29/EG van de Raad
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 338)
(2003/63/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(6)

De machtiging om afwijkingen toe te staan moet worden
ingetrokken, wanneer de bij deze beschikking vastgestelde specifieke voorwaarden niet toereikend zijn om
het binnenbrengen van schadelijke organismen in de
Gemeenschap te voorkomen, of wanneer niet aan deze
voorwaarden is voldaan.

(7)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Plantenziektekundig Comité,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000
betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor
planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/89/EG (2), en
met name op artikel 15, lid 1,
Gezien het door het Verenigd Koninkrijk ingediende verzoek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Overwegende hetgeen volgt:
Artikel 1
(1)

(2)

Op grond van Richtlijn 2000/29/EG mogen niet voor
opplant bestemde aardappelen van oorsprong uit Cuba
in beginsel niet in de Gemeenschap worden binnengebracht. Die richtlijn voorziet evenwel in de mogelijkheid
om van deze regel af te wijken, wanneer vaststaat dat er
geen gevaar is voor verspreiding van schadelijke organismen.
In Cuba is het inmiddels gebruikelijk om niet voor
opplant bestemde aardappelen uit door lidstaten geleverde pootaardappelen te telen op een vroeger tijdstip
dan in de Gemeenschap. Dergelijke vroeg in het seizoen
aan de Gemeenschap geleverde aardappelen worden
voor een deel uit Cuba ingevoerd.

(3)

Sedert 1987 zijn op grond van een reeks beschikkingen
— met als meest recente Beschikking 2001/99/EG van
de Commissie (3) —, gedurende beperkte perioden en
onder specifieke voorwaarden, afwijkingen toegestaan
van sommige bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG met
betrekking tot niet voor opplant bestemde aardappelen
van oorsprong uit bepaalde provincies van Cuba.

(4)

De omstandigheden die deze afwijkingen rechtvaardigden, bestaan nog steeds. Er zijn geen nieuwe gegevens
bekend die aanleiding kunnen geven tot een herziening
van de specifieke voorwaarden.

(5)

Daarom moeten de lidstaten worden gemachtigd om
gedurende beperkte perioden en onder specifieke voorwaarden afwijkingen toe te staan.

(1) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.
(2) PB L 355 van 30.12.2002, blz. 45.
(3) PB L 36 van 7.2.2001, blz. 5.

In afwijking van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2000/29/EG, wat
betreft het in bijlage III, deel A, punt 12, van die richtlijn vastgestelde verbod, mogen de lidstaten toestaan dat niet voor
opplant bestemde aardappelen van oorsprong uit Cuba op hun
grondgebied worden binnengebracht, mits aan de in de bijlage
bij deze beschikking vastgestelde voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 2
De lidstaat die gebruikmaakt van de in artikel 1 bedoelde machtiging, stelt de overige lidstaten en de Commissie daarvan in
kennis door middel van de in punt 2, onder b), van de bijlage
bedoelde voorafgaande kennisgeving.
De lidstaat van invoer verstrekt de Commissie en de overige
lidstaten, vóór 1 september 2003, vóór 1 september 2004 en
vóór 1 september 2005, gegevens over de hoeveelheden die op
grond van deze beschikking zijn ingevoerd, en een gedetailleerd
technisch rapport over de in punt 2, onder f), van de bijlage
bedoelde officiële onderzoeken. Van elk fytosanitair certificaat
wordt een kopie aan de Commissie toegezonden.

Artikel 3
Artikel 1 is van toepassing voor niet voor opplant bestemde
aardappelen die in de Gemeenschap zijn binnengebracht in de
perioden van
i) 1 februari 2003 tot en met 31 mei 2003,
ii) 1 januari 2004 tot en met 31 mei 2004,
iii) 1 januari 2005 tot en met 31 mei 2005.
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Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
SPECIFIEKE VOORWAARDEN WAARAAN AARDAPPELEN VAN OORSPRONG UIT CUBA MOETEN
VOLDOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE IN ARTIKEL 1 VAN DEZE BESCHIKKING VASTGESTELDE AFWIJKING
1. Niet voor opplant bestemde aardappelen die op grond van artikel 1 worden binnengebracht, moeten, behalve aan de
eisen van de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 2000/29/EG, ook aan onderstaande voorwaarden voldoen:
a) onrijp zijn, dat wil zeggen „niet verkurkt”, met niet sterk hechtende schil, of zijn behandeld met kiemremmingsmiddelen;
b) zijn geteeld in de provincies Ciego de Ávila, La Habana, Matanzas of Pinar del Río in gebieden waarvan bekend is
dat Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. daar niet voorkomt;
c) behoren tot rassen waarvan Cuba het pootgoed uitsluitend heeft ingevoerd uit lidstaten van de Gemeenschap of
uit een ander land waaruit de invoer in de Gemeenschap van voor opplant bestemde aardappelen niet is verboden
op grond van bijlage III bij Richtlijn 2000/29/EG;
d) in een van de onder b) genoemde provincies zijn geteeld en rechtstreeks afstammen van in een van de lidstaten
gecertificeerd pootgoed of van pootgoed dat is gecertificeerd in een ander land waaruit de invoer in de Gemeenschap van voor opplant bestemde aardappelen niet is verboden op grond van bijlage III bij Richtlijn 2000/29/EG,
dan wel rechtstreeks afstammen van de eerste pootaardappelen die met dergelijk pootgoed zijn geteeld in de onder
b) genoemde provincies en die officieel zijn gecertificeerd en als pootgoed zijn aangemerkt volgens de in Cuba
geldende regels;
e) zijn geteeld hetzij op bedrijven die de laatste vijf jaar geen andere aardappelrassen dan de onder c) bedoelde
hebben geteeld, hetzij, voorzover het staatsboerderijen betreft, op percelen die gescheiden zijn gehouden van de
percelen waarop in de laatste vijf jaar aardappelen van andere dan de onder c) bedoelde rassen zijn geteeld;
f) zijn behandeld met machines die uitsluitend voor die aardappelen worden gebruikt, of die na gebruik voor andere
doeleinden op adequate wijze zijn gedesinfecteerd;
g) niet zijn bewaard in opslagplaatsen waar ook aardappelen van andere dan de onder c) bedoelde rassen zijn
bewaard;
h) zijn verpakt in nieuwe zakken of in recipiënten die op adequate wijze zijn gedesinfecteerd; op elke zak of elke
recipiënt is een officieel etiket aangebracht met de in punt 3 genoemde informatie;
i) vóór uitvoer vrij zijn gemaakt van aarde, van bladeren en van andere plantenresten;
j) vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat dat overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van Richtlijn 2000/29/EG
in Cuba is afgegeven op basis van het in die richtlijn bedoelde onderzoek waarin met name wordt gecertificeerd
dat zij vrij zijn van het onder b) vermelde schadelijk organisme.
Het certificaat bevat de volgende informatie:
— in het vak „Aanvullende verklaring”:
— de vermelding „Deze aardappelen voldoen aan de bij Beschikking 2003/63/EG vastgestelde EG-voorschriften.”,
— de naam van het ras,
— het identificatienummer of de naam van het bedrijf waar de aardappelen zijn geteeld, en de ligging
daarvan,
— een referentie waardoor de gebruikte partij pootgoed kan worden geïdentificeerd overeenkomstig het
bepaalde onder d);
— in de rubriek „Bestrijdings- en/of ontsmettingsbehandeling”: alle gegevens betreffende eventuele behandelingen
als bedoeld onder a), tweede mogelijkheid, en/of onder h).
2. a) De aardappelen worden binnengebracht via plaatsen van binnenkomst die met het oog op de in artikel 1 bedoelde
machtiging zijn aangewezen door de lidstaat waarin ze zijn gelegen; deze plaatsen van binnenkomst en de naam
en het adres van de voor elke plaats verantwoordelijke officiële instantie als bedoeld in Richtlijn 2000/29/EG,
worden lang genoeg van tevoren door de lidstaat aan de Commissie gemeld en worden desgevraagd aan de
overige lidstaten meegedeeld. Als de betrokken producten in de Gemeenschap worden binnengebracht in een
andere lidstaat dan die welke gebruikmaakt van de in artikel 1 bedoelde machtiging, stellen de verantwoordelijke
officiële instanties van de lidstaat van binnenkomst de verantwoordelijke officiële instanties van de lidstaat die van
deze machtiging gebruikmaakt, daarvan in kennis en werken zij met deze instanties samen om te garanderen dat
de bepalingen van deze beschikking in acht worden genomen.
b) Voordat de aardappelen in de Gemeenschap worden binnengebracht, wordt de importeur officieel in kennis
gesteld van de voorwaarden die zijn vastgesteld in punt 1, onder a) tot en met j), en in punt 2, onder a) tot en
met e); deze importeur meldt elke invoer in de Gemeenschap lang genoeg van tevoren aan de verantwoordelijke
officiële instanties van de lidstaat van binnenkomst, waarbij de volgende gegevens worden vermeld:
— het soort aardappelen,
— de hoeveelheid,
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— de datum waarop de aardappelen zullen worden binnengebracht, en de plaats van binnenkomst in de Gemeenschap,
— de onder d) bedoelde bedrijven.
De importeur stelt de verantwoordelijke officiële instanties in kennis van alle wijzigingen in de gegevens van deze
voorafgaande kennisgeving, zodra de wijziging bekend is en in ieder geval vóórdat de aardappelen worden ingevoerd.
De betrokken lidstaat meldt deze gegevens en alle wijzigingen daarvan onverwijld aan de Commissie.
c) De inspecties, inclusief eventuele tests, die krachtens artikel 13 van Richtlijn 2000/29/EG en overeenkomstig deze
beschikking vereist zijn, worden uitgevoerd door de in die richtlijn bedoelde verantwoordelijke officiële instanties;
de van deze inspecties deel uitmakende fytosanitaire controles worden uitgevoerd door de lidstaat die gebruikmaakt van de in artikel 1 bedoelde machtiging.
Bij deze fytosanitaire controles verricht die lidstaat ook onderzoek naar en indien nodig tests op de aanwezigheid
van alle andere schadelijke organismen. Onverminderd het toezicht als bedoeld in artikel 21, lid 3, tweede streepje,
eerste mogelijkheid, van Richtlijn 2000/29/EG, bepaalt de Commissie in hoeverre het in artikel 21, lid 3, tweede
streepje, tweede mogelijkheid, van die richtlijn bedoelde onderzoek wordt geïntegreerd in het inspectieprogramma
overeenkomstig artikel 21, lid 5, vijfde alinea, van die richtlijn.
d) De aardappelen worden uitsluitend verpakt en omgepakt op bedrijven die door de verantwoordelijke officiële
instanties zijn erkend en geregistreerd.
e) De aardappelen worden verpakt of omgepakt in gesloten verpakkingen die rechtstreeks kunnen worden geleverd
aan detailhandelaren of eindverbruikers en die niet meer dan het in de lidstaat van binnenkomst gebruikelijke
gewicht aan aardappelen bevatten, met een maximum van 25 kilogram; op de verpakking wordt het registratienummer van het onder d) bedoelde bedrijf aangebracht en wordt tevens vermeld dat de aardappelen van Cubaanse
oorsprong zijn.
f) De lidstaten die van de in artikel 1 bedoelde machtiging gebruikmaken, zien er, eventueel in samenwerking met
de lidstaat van binnenkomst, op toe dat van elke partij van 50 ton aardappelen of minder die op grond van deze
beschikking wordt ingevoerd, ten minste twee monsters van 200 knollen worden genomen voor een officieel
onderzoek op Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., volgens de in de Gemeenschap gebruikelijke methoden voor de opsporing en
de diagnose van deze schadelijke organismen. De knollen worden ook officieel onderzocht op de aanwezigheid
van „potato spindle tuber viroid” volgens de return-PAGE-methode of de c-DNA-kruisingsmethode.
Bovendien worden de knollen officieel onderzocht op de aanwezigheid van Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
(alle populaties) en Meloidogyne fallax Karssen.
Wanneer de aanwezigheid van een van de bovengenoemde schadelijke organismen wordt vermoed, wordt de
betrokken partij onder officieel toezicht apart gehouden en mag zij pas in de handel worden gebracht of worden
gebruikt wanneer vaststaat dat bij deze onderzoeken geen van deze schadelijke organismen is aangetroffen.
3. Op elke zak of elke recipiënt worden de volgende gegevens aangebracht (cf. punt 1, onder h)):
a) de naam van de instantie die het etiket afgeeft;
b) indien beschikbaar, de naam van de organisatie van exporteurs;
c) de vermelding „niet voor opplant bestemde aardappelen van Cubaanse oorsprong”;
d) het ras;
e) de provincie waar de aardappelen zijn geteeld;
f) de grootte van de aardappelen;
g) het aangegeven nettogewicht;
h) de vermelding „Deze aardappelen voldoen aan de bij Beschikking 2003/63/EG vastgestelde EG-voorschriften.”.
i) een gedrukt of gestempeld zegel van de Cubaanse Plantenziektekundige dienst.

29.1.2003

29.1.2003

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 24/15

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 28 januari 2003
betreffende voorlopige maatregelen met betrekking tot voor opplant bestemde tomatenplanten
om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van het pepinomozaïekvirus te
voorkomen
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 339)
(2003/64/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Aangezien de geldigheidsduur van Beschikking 2001/
536/EG verstreken is, moet worden voorzien in voorlopige maatregelen tegen het pepinomozaïekvirus.

(6)

De bron van besmetting op tomatenproducerende
bedrijven is echter nog niet gevonden. De lidstaten
moeten derhalve officiële onderzoeken instellen om de
besmettingsbronnen op te sporen en na te gaan hoe het
virus is binnengebracht.

(7)

Hoewel de rol van tomatenzaad als bron van besmetting
nog niet volledig duidelijk is, is het waarschijnlijk dat
zaad terzake een belangrijke rol speelt. De in deze
beschikking vervatte maatregelen moeten dus ook gelden
voor tomatenzaad.

(8)

Deze maatregelen moeten betrekking hebben op het
binnenbrengen of de verspreiding in de Gemeenschap
van het pepinomozaïekvirus, de inspectie van voor
opplant bestemde tomatenplanten van oorsprong uit
derde landen en het vervoer van voor opplant bestemde
tomatenplanten. Ze moeten ook meer algemene
controles op de aanwezigheid van het pepinomozaïekvirus in de lidstaten omvatten.

(9)

De resultaten van bovengenoemde maatregelen moeten
voortdurend worden geëvalueerd en eventuele vervolgmaatregelen moeten worden bestudeerd in het licht van
de resultaten van deze evaluatie. Bij deze vervolgmaatregelen moet ook rekening worden gehouden met de door
de lidstaten te verstrekken gegevens en wetenschappelijke adviezen.

(10)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Plantenziektekundig Comité,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000
betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor
planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/89/EG (2), en
met name op artikel 16, lid 3, derde zin,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de overige lidstaten en de Commissie eind
1999 en begin 2000 in kennis gesteld van gevallen van
besmetting van tomaten met het pepinomozaïekvirus in
hun land en van de bestrijdingsmaatregelen die in dat
verband zijn genomen.

(2)

Krachtens
Beschikking
2001/536/EG
van
de
Commissie (3) dienden de lidstaten voorlopig maatregelen te nemen met betrekking tot voor opplant
bestemde tomatenplanten om het binnenbrengen en de
verspreiding in de Gemeenschap van het pepinomozaïekvirus te voorkomen.

(3)

Na door de lidstaten op grond van Beschikking 2001/
536/EG verricht officieel onderzoek zijn nieuwe ziekteuitbraken ontdekt. Bovendien komt het pepinomozaïekvirus ook in verschillende derde landen voor.

(4)

Het pepinomozaïekvirus is momenteel niet opgenomen
in bijlage I of bijlage II bij Richtlijn 2000/29/EG. Uit een
door verschillende lidstaten op basis van de beschikbare
wetenschappelijke informatie verrichte voorlopige risicoanalyse is evenwel gebleken dat het pepinomozaïekvirus
en de schadelijke effecten ervan een ernstige fytosanitaire
bedreiging voor de Gemeenschap zouden kunnen
worden, met name voor de beschutte teelt van tomaten.
Het risico voor de vollegrondsteelt van tomaten en
andere Solanaceeën, met name aardappelen, is nog niet
nauwkeurig bepaald. De Commissie heeft de lidstaten
verzocht de wetenschappelijke onderzoekswerkzaamheden voort te zetten en advies uit te brengen over het
risico dat het pepinomozaïekvirus oplevert voor de
vollegrondsteelt van tomaten en andere Solanaceeën. Het
wetenschappelijk onderzoek inzake het pepinomozaïekvirus heeft nog niet genoeg nieuwe elementen opgeleverd om die voorlopige risicoanalyse te herzien.

(1) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.
(2) PB L 355 van 30.12.2002, blz. 45.
(3) PB L 193 van 17.7.2001, blz. 26.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Het binnenbrengen en het vervoer in de Gemeenschap van met
het pepinomozaïekvirus besmette voor opplant bestemde tomatenplanten, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
zijn verboden.
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Artikel 2
Voor opplant bestemde tomatenplanten, van oorsprong uit
derde landen, moeten beantwoorden aan de in de punten 1 of
2 van de bijlage vastgestelde voorwaarden. Zij moeten bij het
binnenkomen in de Gemeenschap op de aanwezigheid van het
pepinomozaïekvirus worden gecontroleerd overeenkomstig,
mutatis mutandis, artikel 13, lid 1, onder a), van Richtlijn
2000/29/EG.

29.1.2003

Onverminderd artikel 16, lid 2, van Richtlijn 2000/29/EG
worden de resultaten van het in de eerste alinea bedoelde
onderzoek uiterlijk op 30 september 2003 aan de Commissie
en de andere lidstaten meegedeeld.
Artikel 5
De toepassing van deze beschikking zal door de Commissie
opnieuw worden bezien tegen uiterlijk 31 oktober 2003.

Artikel 3

Artikel 6

1.
Voor opplant bestemde tomatenplanten mogen de plaats
van productie slechts verlaten als ze beantwoorden aan de in
de punten 3 of 4 van de bijlage vastgestelde voorwaarden.

Deze beschikking is van toepassing tot en met 31 januari
2004.

2.
Lid 1 geldt niet voor het vervoer van planten die bestemd
zijn voor verkoop aan eindconsumenten die geen professionele
telers zijn, voorzover uit de verpakking van de planten of uit
andere aanduidingen duidelijk kan worden afgeleid dat zij voor
de verkoop aan dergelijke consumenten zijn bestemd.

Artikel 7

Artikel 4
De lidstaten verrichten, ten minste op de bedrijven waar tomatenplanten en tomaten worden geteeld, officieel onderzoek naar
de aanwezigheid van het pepinomozaïekvirus.

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
IN DE ARTIKELEN 2 EN 3 BEDOELDE MAATREGELEN
1. Onverminderd de voorschriften van punt 13 van bijlage III bij Richtlijn 2000/29/EG moeten voor opplant bestemde
tomatenplanten, met uitzondering van zaden, van oorsprong uit derde landen, vergezeld gaan van een fytosanitair
certificaat als bedoeld in artikel 7 of artikel 8 van Richtlijn 2000/29/EG, waarin wordt verklaard:
a) dat zij van oorsprong zijn uit gebieden waarvan bekend is dat het pepinomozaïekvirus er niet voorkomt, of
b) i) dat geen symptomen van het pepinomozaïekvirus zijn waargenomen op de plaats van productie bij inspecties
die minstens eenmaal zijn uitgevoerd gedurende de periode waarin de planten op de plaats van productie zijn
geweest, of dat, in gevallen waarin het pepinomozaïekvirus wel is aangetroffen op de plaats van productie,
passende maatregelen zijn uitgevoerd voor de uitroeiing van het pepinomozaïekvirus en de plaats van
productie vervolgens op grond van officiële inspecties, met inbegrip van steekproeven, en controles gedurende
een passende periode, vrij van het pepinomozaïekvirus is bevonden, of
ii) dat het pepinomozaïekvirus niet is aangetroffen bij tests die ten minste eenmaal per periode van vier weken
worden uitgevoerd met gebruikmaking van bladmonsters van planten die zijn geproduceerd, geteeld of
gehouden op de plaats van productie, of dat, in gevallen waarin het pepinomozaïekvirus wel is aangetroffen op
de plaats van productie, alle partijen extra zijn getest en vrij van het pepinomozaïekvirus zijn bevonden,
en dat, indien de betrokken planten zijn geteeld op bedrijven waar zowel tomatenplanten als tomaten worden
geproduceerd, kan worden aangetoond dat de productie en de verpakking van de tomaten strikt gescheiden
worden gehouden van de productie en de verpakking van de planten, teneinde besmetting te voorkomen.
2. Zaden van tomaten, van oorsprong uit derde landen, moeten vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat als
bedoeld in artikel 7 of artikel 8 van Richtlijn 2000/29/EG, waarin wordt verklaard dat de zaden verkregen zijn door
toepassing van een adequate zuurextractiemethode, en dat
a) zij van oorsprong zijn uit gebieden waarvan bekend is dat het pepinomozaïekvirus er niet voorkomt, of
b) bij de planten gedurende hun volledige vegetatiecyclus op de plaats van productie geen symptomen van het pepinomozaïekvirus zijn waargenomen, of
c) bij een representatief monster daarvan volgens adequate methodes officiële tests op het pepinomozaïekvirus zijn
uitgevoerd en de zaden bij die tests vrij zijn bevonden van het pepinomozaïekvirus.
3. Voor opplant bestemde tomatenplanten, andere dan zaden, van oorsprong uit de Gemeenschap, mogen de plaats van
productie alleen verlaten op voorwaarde:
a) dat zij van oorsprong zijn uit gebieden waarvan bekend is dat het pepinomozaïekvirus er niet voorkomt, of
b) i) dat geen symptomen van het pepinomozaïekvirus zijn waargenomen op de plaats van productie bij inspecties
die minstens eenmaal zijn uitgevoerd gedurende de periode waarin de planten op de plaats van productie zijn
geweest, of dat, in gevallen waarin het pepinomozaïekvirus wel is aangetroffen op de plaats van productie,
passende maatregelen zijn uitgevoerd voor de uitroeiing van het pepinomozaïekvirus en de plaats van
productie vervolgens op grond van officiële inspecties, met inbegrip van steekproeven, en controles gedurende
een passende periode, vrij van het pepinomozaïekvirus is bevonden, of
ii) dat het pepinomozaïekvirus niet is aangetroffen bij tests die ten minste eenmaal per periode van vier weken
worden uitgevoerd met gebruikmaking van bladmonsters van planten die zijn geproduceerd, geteeld of
gehouden op de plaats van productie, of dat, in gevallen waarin het pepinomozaïekvirus wel is aangetroffen op
de plaats van productie, alle partijen extra zijn getest en vrij van het pepinomozaïekvirus zijn bevonden,
en dat, indien de betrokken planten zijn geteeld op bedrijven waar zowel tomatenplanten als tomaten worden
geproduceerd, kan worden aangetoond dat de productie en de verpakking van de tomaten strikt gescheiden
worden gehouden van de productie en de verpakking van de planten, teneinde besmetting te voorkomen.
4. Zaden van tomaten, van oorsprong uit de Gemeenschap, mogen de plaats van productie alleen verlaten op voorwaarde dat zij verkregen zijn door toepassing van een adequate zuurextractiemethode en
a) zij van oorsprong zijn uit gebieden waarvan bekend is dat het pepinomozaïekvirus er niet voorkomt, of
b) bij de planten gedurende hun volledige vegetatiecyclus op de plaats van productie geen symptomen van het pepinomozaïekvirus zijn waargenomen, of
c) bij een representatief monster daarvan volgens adequate methodes officiële tests op het pepinomozaïekvirus zijn
uitgevoerd en de zaden bij die tests vrij zijn bevonden van het pepinomozaïekvirus.
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1832/2002 van de Commissie van 1 augustus 2002 tot wijziging van
bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 290 van 28 oktober 2002)
Op bladzijde 13 (titel I), deel C, punt 4, derde regel:
in plaats van: „is wanneer indien met de bijzondere bestemming”
te lezen:

„is indien met de bijzondere bestemming”.

Op bladzijde 304, GN-code 4015, kolom 2:
in plaats van: „Kleding, en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen) en
kledingtoebehoren, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ongeacht het gebruik daarvan:
— handschoenen (met of zonder vingers) en wanten en dergelijke daaronder begrepen:”
te lezen:

„Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen),
van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ongeacht het gebruik daarvan:
— handschoenen (met of zonder vingers) en wanten:”.

Op bladzijde 320:
— GN-code 4407, kolom 2, tweede regel:
in plaats van: „of met stuikverbinding,”
te lezen:

„of in de lengte verbonden,”;

— GN-code 4407 10 15, kolom 2:
in plaats van: „met stuikverbinding,”
te lezen:

„in de lengte verbonden,”.

Op bladzijde 321:
— GN-code 4407 24 15, kolom 2:
in plaats van: „met stuikverbinding,”
te lezen:

„in de lengte verbonden,”;

— GN-code 4407 25 10, kolom 2:
in plaats van: „met stuikverbinding,”
te lezen:

„in de lengte verbonden,”;

— GN-code 4407 26 10, kolom 2:
in plaats van: „met stuikverbinding,”
te lezen:

„in de lengte verbonden,”;

— GN-code 4407 29 05, kolom 2:
in plaats van: „met stuikverbinding,”
te lezen:

„in de lengte verbonden,”.

Op bladzijde 322:
— GN-code 4407 91 15, kolom 2:
in plaats van: „met stuikverbinding,”
te lezen:

„in de lengte verbonden,”;

— GN-code 4407 99 10, kolom 2:
in plaats van: „met stuikverbinding,”
te lezen:

„in de lengte verbonden,”.
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Op bladzijde 323:
— GN-code 4408, kolom 2:
in plaats van: „of met stuikverbinding,”
te lezen:
„of in de lengte verbonden,”;
— GN-code 4408 10 15, kolom 2:
in plaats van: „met stuikverbinding,”
te lezen:
„in de lengte verbonden,”;
— GN-code 4408 31 11, kolom 2:
in plaats van: „met stuikverbinding,”
te lezen:
„in de lengte verbonden,”;
— GN-code 4408 39 15, kolom 2:
in plaats van: „met stuikverbinding,”
te lezen:
„in de lengte verbonden,”;
— GN-code 4408 39 55, kolom 2:
in plaats van: „met stuikverbinding,”
te lezen:
„in de lengte verbonden,”.
Op bladzijde 324:
— GN-code 4408 90 15, kolom 2:
in plaats van: „met stuikverbinding,”
te lezen:
„in de lengte verbonden,”;
— GN-code 4409, kolom 2, laatste regel:
in plaats van: „of met stuikverbinding:”
te lezen:
„of in de lengte verbonden:”.
Op bladzijde 601, GN-code 8518 30 20, kolom 2:
in plaats van: „draagbare draadloze hoorns voor lijntelefonie”
te lezen:
„telefoonhoorns voor toestellen voor lijntelefoon”.
Op bladzijde 607, GN-code 8528 12 20, kolom 2:
in plaats van: „toestellen met een ingebouwd video-opname-videoweergavetoestel”
te lezen:
„toestellen met een ingebouwd video-opname- of videoweergavetoestel”.
Op bladzijde 753 (bijlage 2), zesde regel (van minder dan 42,2 € (1)), kolom 3:
in plaats van: „12,5 + 27,4 €/100 kg/net”
te lezen:
„12 + 27,4 €/100 kg/net”.
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BERICHT AAN DE LEZERS

Overeenkomstig artikel 2, punt 38, van het Verdrag van Nice, waarbij artikel 254 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap wordt gewijzigd, wordt het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen vanaf de inwerkingtreding van het Verdrag van Nice op 1 februari 2003 omgedoopt in Publicatieblad van de Europese Unie.

