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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 450/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 27 februari 2003
betreffende de loonkostenindex
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

(5)

Deze verordening is in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag. De vaststelling van gemeenschappelijke statistische normen voor
de loonkostenindex is alleen op basis van een communautair besluit mogelijk, omdat alleen de Commissie de
noodzakelijke harmonisatie van de statistische informatie
op communautair niveau kan coördineren. De lidstaten
kunnen zorgen voor het verzamelen van gegevens en
het opstellen van vergelijkbare indexcijfers van de loonkosten.

(6)

Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17
februari 1997 betreffende de communautaire statistiek (5)
is het algemene kader voor het opstellen van indexcijfers
van de loonkosten uit hoofde van deze verordening.

(7)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste
maatregelen dienen te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999
tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening
van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (6).

(8)

Het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad (7)
opgerichte Comité statistisch programma (CSP) is in
overeenstemming met artikel 3 van dat besluit geraadpleegd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,
Gelet op het voorstel van de Commissie (1),
Gelet op het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),
Gelet op het advies van de Europese Centrale Bank (3),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (4),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Voor een goed begrip van het inflatieproces en de dynamiek van de arbeidsmarkt zijn allerlei statistieken van
belang, en met name indexcijfers van de loonkosten.

(2)

De Gemeenschap, en in het bijzonder de economische
en monetaire autoriteiten en de autoriteiten op werkgelegenheidsgebied, hebben behoefte aan regelmatig opgestelde, actuele indexcijfers van de loonkosten, teneinde
de ontwikkeling van de loonkosten te kunnen volgen.

(3)

Het Actieplan voor de statistische eisen van de Economische en Monetaire Unie, dat de Europese Commissie
(Eurostat) in nauwe samenwerking met de Europese
Centrale Bank heeft opgesteld, ziet de uitwerking van
een rechtsgrond voor de kortetermijnstatistieken van de
loonkosten als een prioriteit.

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
(4)

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

De voordelen van het op communautair niveau verzamelen van volledige gegevens over alle segmenten van
de economie moeten worden afgewogen tegen de
meldingsmogelijkheden en de enquêtedruk voor het
midden- en kleinbedrijf (MKB).
PB C 304 E van 30.10.2001, blz. 184.
PB C 48 van 21.2.2002, blz. 107.
PB C 295 van 20.10.2001, blz. 5.
Advies van het Europees Parlement van 28 februari 2002 (PB C 293
E van 28.11.2002, blz. 20), gemeenschappelijk standpunt van de
Raad van 23 september 2002 (PB C 269 E van 5.11.2002, blz. 10)
en besluit van het Europees Parlement van 18 december 2002 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Doel
Deze verordening beoogt de vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor de productie, indiening en analyse van vergelijkbare indexcijfers van de loonkosten in de Gemeenschap. De
lidstaten produceren indexcijfers van de loonkosten voor de in
artikel 4 omschreven activiteiten.
(5) PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1.
(6) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(7) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
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Artikel 2

Artikel 4

Definities

Uitsplitsing van de variabelen

1.
Bij de loonkostenindex (LKI) gaat het om op jaarbasis
aaneengeschakelde Laspeyres-kettingindexcijfers van de loonkosten per gewerkt uur, die zijn gebaseerd op een vaste structuur van economische activiteiten op sectieniveau van de NACE
Rev. 1, de nomenclatuur die is vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (1). Verdere onderverdelingen van secties van de NACE Rev. 1, die in de vaste structuur
moeten worden opgenomen, worden vastgesteld volgens artikel
4, lid 1. De voor de berekening van de LKI te gebruiken
formule wordt in de bijlage bij deze verordening gedefinieerd.

1. De gegevens worden uitgesplitst naar economische activiteit in secties van de NACE Rev. 1 en verdere onderverdelingen
daarvan, tot ten hoogste het niveau van de NACE Rev. 1-afdelingen (niveau met twee cijfers) of groepen afdelingen, rekening
houdend met de bijdrage aan de totale werkgelegenheid en aan
de loonkosten op Gemeenschaps- en op nationaal niveau,
welke wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 12,
lid 2. De indexcijfers van de loonkosten worden afzonderlijk
voor onderstaande drie categorieën loonkosten verstrekt:

2.
De loonkosten zijn de totale kosten die de werkgever in
de loop van een kwartaal voor het in dienst hebben van
arbeidskrachten moet maken. De elementen van de loonkosten
en de totale personeelssterkte worden vastgesteld aan de hand
van bijlage II, sectie A en D (de elementen D.1, D.4 en D.5 en
de onderdelen daarvan, maar niet de elementen D.2 en D.3),
van Verordening (EG) nr. 1726/1999 van de Commissie van
27 juli 1999 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 530/1999
van de Raad betreffende structuurstatistieken van lonen en
loonkosten, wat de definitie en de indiening van gegevens over
de loonkosten betreft (2).
3.
De gewerkte uren worden vastgesteld aan de hand van
Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996
inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (3), bijlage A, hoofdstuk 11, punt
11.26-11.31.
4.
De technische specificaties van de index, met inbegrip
van herzieningen van de wegingstructuur, kunnen volgens de
procedure van artikel 12, lid 2, worden gewijzigd.

Artikel 3
Toepassingsgebied
1.
Deze verordening is van toepassing op alle activiteiten die
vallen onder de secties C tot en met O van de NACE Rev. 1.
2.
De opname van de in secties L, M, N en O van de NACE
Rev. 1 gedefinieerde economische activiteiten in het toepassingsgebied van deze verordening, geschiedt volgens de in
artikel 12, lid 2, omschreven procedure, rekening houdend met
de haalbaarheidsstudies van artikel 10.
3.
De LKI is representatief voor alle statistische eenheden
zoals gedefinieerd in Verordening (EEG) nr. 696/93 van de
Raad van 15 maart 1993 inzake de statistische eenheden voor
waarneming en analyse van het productiestelsel in de Gemeenschap (4).
(1) PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 29/2002 van de Commissie (PB L 6 van
10.1.2002, blz. 3).
2
( ) PB L 203 van 3.8.1999, blz. 28.
(3) PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 359/2002 van het Europees Parlement en
de Raad (PB L 58 van 28.2.2002, blz. 1).
(4) PB L 76 van 30.3.1993, blz. 1. Verordening gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

a) loonkosten, totaal;
b) lonen, vastgesteld aan de hand van element D.11 in bijlage
II bij Verordening (EG) nr. 1726/1999, waarnaar in artikel 2
wordt verwezen;
c) sociale premies ten laste van werkgevers plus door de werkgever betaalde belastingen, minus door de werkgever
ontvangen subsidies, vastgesteld als de som van de
elementen D.12 en D.4 minus element D.5 in bijlage II bij
Verordening (EG) nr. 1726/1999.
2. Er wordt een index gemaakt voor de raming van de totale
loonkosten, exclusief premies, voorzover deze premies zijn
vastgesteld aan de hand van element D.11112 in bijlage II bij
Verordening (EG) nr. 1726/1999. Deze index wordt uitgesplitst
naar economische activiteit, vastgesteld volgens de procedure
van artikel 12, lid 2, en gebaseerd op de nomenclatuur van de
NACE Rev. 1, rekening houdend met de in artikel 10 voorgeschreven haalbaarheidsstudies.

Artikel 5
Frequentie en oude gegevens
1. De LKI-gegevens worden voor het eerst voor het eerste
kwartaal van 2003 opgesteld en vervolgens voor ieder kwartaal
(eindigend op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december
van ieder jaar).
2. De lidstaten stellen oude gegevens voor de periode van
het eerste kwartaal van 1996 tot en met het vierde kwartaal
van 2002 beschikbaar. Deze gegevens worden geleverd voor
elk van de secties C tot en met K van de NACE Rev. 1 en voor
de elementen van de loonkosten die worden genoemd in artikel
4, lid 1.

Artikel 6
Indiening van resultaten
1. De gegevens bedoeld in artikel 4 worden in de vorm van
indexcijfers verstrekt. De voor de berekening van de index
gebruikte gewichten, die in de bijlage bij deze verordening
worden gedefinieerd, worden tegelijk met de gegevens voor
publicatie vrijgegeven.
Het voor de indiening van de resultaten te gebruiken technische
formaat bedoeld in artikel 4 en de op de gegevens toe te passen
actualiseringsprocedures worden volgens de procedure van
artikel 12, lid 2, vastgesteld.
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2.
Binnen 70 dagen na het eind van de referentieperiode
dienen de lidstaten de gegevens met de in artikel 4 genoemde
uitsplitsing bij de Commissie (Eurostat) in. Metagegevens, gedefinieerd als de toelichting die nodig is om veranderingen in de
gegevens als gevolg van methodologische of technische veranderingen dan wel veranderingen op de arbeidsmarkt te interpreteren, worden met de gegevens meegeleverd.
3.
De in artikel 5 genoemde oude gegevens worden tegelijk
met de LKI-gegevens voor het eerste kwartaal van 2003 aan de
Commissie (Eurostat) geleverd.
Artikel 7
Bronnen
Voor het opstellen van de noodzakelijke ramingen kunnen de
lidstaten een combinatie van onderstaande bronnen gebruiken,
waarbij zij het beginsel van administratieve vereenvoudiging
toepassen:
a) enquêtes, waarbij statistische eenheden, zoals gedefinieerd in
Verordening (EG) nr. 696/93 om actuele, accurate en volledige informatie wordt gevraagd;
b) andere geschikte bronnen, met inbegrip van administratieve
gegevens, indien deze actueel en relevant zijn;
c) geschikte statistische schattingsprocedures.
Artikel 8
Kwaliteit
1.
De ingediende actuele en oude gegevens moeten beantwoorden aan afzonderlijke kwaliteitscriteria, die worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 12, lid 2.
2.
De lidstaten moeten vanaf 2003 jaarlijks een verslag over
de kwaliteit aan de Commissie voorleggen. De inhoud van deze
verslagen wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel
12, lid 2.
Artikel 9
Overgangsperioden en afwijkingen
1.
Volgens de procedure van artikel 12, lid 2, kan een overgangsperiode voor de uitvoering van deze verordening worden
toegestaan, die evenwel niet langer mag duren dan twee jaar
vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

L 69/3

gegevens voor NACE Rev. 1, secties L, M, N en O (artikel 3, lid
2) of de uitsplitsing van de index voor de raming van de totale
loonkosten, exclusief premies (artikel 4, lid 2), niet kunnen
leveren.
2. De haalbaarheidsstudies zullen worden uitgevoerd rekening houdend met de baten van het inzamelen van gegevens in
verhouding tot de kosten en de belasting voor het bedrijfsleven,
om te beoordelen:
a) hoe de in artikel 4, lid 1, omschreven driemaandelijkse loonkostenindices kunnen worden verkregen voor de secties L,
M, N en O van de NACE, en
b) hoe de index voor de raming van de totale loonkosten,
exclusief de in artikel 4, lid 2, omschreven premies, kan
worden verkregen.
3. De lidstaten die meedoen aan de haalbaarheidsstudies,
leggen uiterlijk op 31 december 2004 de Commissie een
tussentijds verslag voor over hun resultaten. De deelnemende
lidstaten leggen uiterlijk op 31 december 2005 de Commissie
een eindverslag voor over de haalbaarheidsstudies.
4. De haalbaarheidsstudies betreffende lid 2, onder a),
houden rekening met de resultaten van de modelstudies
bedoeld in de bijlagen van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/
97 van de Raad van 20 december 1996 inzake structurele
bedrijfsstatistieken (1).
5. Krachtens artikel 11, onder h), genomen maatregelen naar
aanleiding van de resultaten van de haalbaarheidsstudies
moeten stroken met het beginsel van de kosteneffectiviteit als
omschreven in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 322/97,
met inbegrip van een zo groot mogelijke beperking van de last
voor respondenten.
6. De uitvoering van krachtens artikel 11, onder h),
genomen maatregelen naar aanleiding van de resultaten van de
haalbaarheidsstudies moet het mogelijk maken om voor het
eerste kwartaal van 2007 gegevens in te dienen voorzover op
grond van de resultaten van de haalbaarheidsstudies kostenefficiënt gegevens van een bevredigende kwaliteit verkregen
kunnen worden.

Artikel 11
Uitvoeringsmaatregelen

2.
Gedurende deze overgangsperioden kan de Commissie
met afwijkingen van deze verordening instemmen indien er
grote aanpassingen van het nationale statistische systeem nodig
zijn.

De maatregelen ter uitvoering van deze verordening, met inbegrip van maatregelen om rekening te houden met economische
en technische veranderingen, worden vastgesteld volgens de
procedure van artikel 12, lid 2. De maatregelen behelzen in het
bijzonder:

Artikel 10

a) vaststelling overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de onderverdelingen die in de vaste structuur moeten worden opgenomen;

Haalbaarheidsstudies
1.
Volgens de procedure van artikel 12, lid 2, stelt de
Commissie een reeks haalbaarheidsstudies op die moeten
worden uitgevoerd door de lidstaten, met name die welke de

b) technische specificatie van de index (artikel 2);
(1) PB L 14 van 17.1.1997, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 2056/2002 (PB L 317 van 21.11.2002, blz.
1).
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c) opname van de secties L, M, N en O van de NACE Rev. 1
(artikel 3);
d) uitsplitsing van indexcijfers naar economische activiteit
(artikel 4);
e) het formaat voor de indiening van de resultaten en de toe te
passen actualiseringsprocedures (artikel 6);
f) afzonderlijke kwaliteitscriteria voor de ingediende actuele en
oude gegevens en de inhoud van de kwaliteitsverslagen
(artikel 8);
g) een overgangsperiode (artikel 9);
h) het opstellen van haalbaarheidsstudies en op de resultaten
daarvan gebaseerde besluiten (artikel 10);
i) de voor het koppelen van de indexcijfers gebruikte
methoden (bijlage).
Artikel 12
Procedure
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 1 van
Besluit 89/382/EEG, Euratom opgerichte Comité statistisch
programma.

13.3.2003

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is de procedure
van de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn bedraagt drie maanden.
3.

Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.
Artikel 13
Verslagen

Om de twee jaar legt de Commissie een verslag over de uitvoering van deze verordening aan het Europees Parlement en de
Raad voor. In dit verslag moet in het bijzonder de kwaliteit van
de ingediende LKI-gegevensreeksen en de kwaliteit van de ingediende oude gegevens worden geanalyseerd.
Het eerste verslag moet uiterlijk 31 december van het jaar
volgend op de inwerkingtreding van deze verordening worden
ingediend. Het zal alleen betrekking hebben op acties die de
lidstaten hebben uitgevoerd ter voorbereiding van de toepassing
van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2003.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

M. CHRISOCHOÏDIS
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BIJLAGE
Voor de berekening van de LKI wordt de volgende formule gebruikt:
1. Definities:
wi t

= loonkosten per gewerkt uur van de werknemers in economische activiteit i in periode t

h

= door de werknemers in economische activiteit i in periode t gewerkte uren

t
i

Wij

= wij * hij = loonkosten van de werknemers in economische activiteit i in jaarlijkse periode j

2. De basisformule volgens Laspeyres, die voor de berekening van de LKI voor periode t met jaarlijkse basisperiode j
moet worden gebruikt, luidt:

3. De regels voor het koppelen van de indexcijfers zullen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 12, lid 2.
4. De voor de berekening van de index gebruikte gewichten, waarnaar in artikel 6, lid 1, wordt verwezen, zijn de
waarden van:

waarin Wij, i en j zijn gedefinieerd overeenkomstig punt 1 van deze bijlage. Deze gewichten moeten gedurende de
twee jaar na de periode waarop zij betrekking hebben, voor de berekening van de index worden gebruikt.
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BESLUIT Nr. 451/2003/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 27 februari 2003
tot wijziging van Besluit nr. 253/2000/EG tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma op onderwijsgebied „Socrates”
(7)

Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie van 28
februari 2002 betreffende de tenuitvoerlegging van het
programma Socrates zijn bezorgdheid geuit over de
onevenredig lastige administratie voor begunstigden van
geringe subsidies, vooral uit hoofde van de actie Comenius, en heeft de Commissie verzocht de nodige wetswijzigingen voor te stellen om het medefinancieringsvereiste voor deze subsidies af te schaffen.

(8)

De Commissie heeft zich in haar Witboek — deel II —
„Hervorming van de Commissie” ertoe verbonden haar
interne en externe procedures met andere instellingen,
de lidstaten en de burgers te verbeteren en te vereenvoudigen.

(9)

Besluit nr. 819/95/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 14 maart 1995 tot instelling van het communautaire actieprogramma Socrates (5) vereiste geen minimale medefinanciering.

Het strookt niet met de beginselen van vereenvoudiging
en evenredigheid om aan de onderwijsinstellingen die
aan projecten in het kader van gedecentraliseerde
projecten deelnemen, een nieuwe eis te stellen, namelijk
dat zij verantwoording moeten afleggen over de tijd die
personeel van deze instellingen aan de uitvoering van
het project besteedt, met als enige oogmerk aan te tonen
dat de communautaire subsidie normaal niet meer
bedraagt dan 75 % van de totale kosten van een project.

(10)

Projecten die in het kader van gedecentraliseerde acties
van het programma worden uitgevoerd, kunnen niet tot
een goed einde worden gebracht indien de organisaties
die aan het project deelnemen geen aanzienlijke bijdrage
leveren in de vorm van personeelstijd, of door hun infrastructuur ter beschikking te stellen. De communautaire
subsidie voor de projecten dekt deze personeelskosten
niet, maar kan wel 100 % van de andere kosten dekken
die bij de uitvoering van het project gemaakt zijn.

Derhalve dient afdeling IV, punt B.2, eerste alinea, van
de bijlage bij Besluit nr. 253/2000/EG te worden gewijzigd om de gewenste flexibiliteit bij de toepassing van
het medefinancieringsvereiste mogelijk te maken,

BESLUITEN:

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 149 en 150,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),
Na raadpleging van het Comité van de Regio's,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Afdeling IV, punt B.2, van de bijlage bij Besluit nr. 253/
2000/EG van het Europees Parlement en de Raad (4)
bepaalt dat de communautaire steun voor projecten die
zijn geselecteerd voor subsidiëring in het kader van het
communautaire actieprogramma op onderwijsgebied
„Socrates”, normaliter niet meer dan 75 % van de totale
kosten van een project mag bedragen, behalve wanneer
het gaat om begeleidende maatregelen.

De doelgroep voor deze projecten bestaat voornamelijk
uit kleine instellingen, zoals scholen en onderwijsinstituten voor volwassenen, die over het algemeen weinig
administratief personeel hebben.
De Gemeenschap heeft voorheen onderwijsinstellingen
die aan projecten in het kader van gedecentraliseerde
acties van het programma meedoen, nooit om gegevens
gevraagd over de kosten van de bijdragen van het personeel dat aan de uitvoering van de projecten meewerkt.
De bedragen die als communautaire subsidie in het
kader van de gedecentraliseerde acties zijn toegekend,
zijn gering, namelijk gemiddeld 3 315 EUR in 2000.

(1) PB C 203 E van 27.8.2002, blz. 133.
(2) PB C 241 van 7.10.2002, blz. 97.
(3) Advies van het Europees Parlement van 3 september 2002 (nog niet
verschenen in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 27
februari 2003.
(4) PB L 28 van 3.2.2000, blz. 1.
(5) PB L 87 van 20.4.1995, blz. 10. Besluit laatstelijk gewijzigd bij
Besluit nr. 68/2000/EG (PB L 10 van 14.1.2000, blz. 1).

Artikel 1
Afdeling IV, punt B 2, eerste alinea, van de bijlage bij Besluit
nr. 253/2000/EG komt als volgt te luiden:
„In het algemeen dient de communautaire financiële steun
voor projecten uit hoofde van dit programma als tegemoetkoming in de geraamde kosten voor de uitvoering van de
betreffende activiteiten. De bijdrage wordt verleend voor
een periode van ten hoogste drie jaar, onder voorbehoud
van een regelmatige controle op de geboekte vooruitgang.
Overeenkomstig het medefinancieringsvereiste kan de
bijdrage van de begunstigde bestaan in het ter beschikking
stellen van personeel en/of van de nodige infrastructuur
voor de uitvoering van het project. Met de uitkering van de
steun mag worden begonnen vóór de aanvang van het
project, teneinde voorbereidende bezoeken mogelijk te
maken.”.
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Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2003.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

M. CHRISOCHOÏDIS
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VERORDENING (EG) Nr. 452/2003 VAN DE RAAD
van 6 maart 2003
inzake de maatregelen die de Gemeenschap kan nemen ten aanzien van het gecombineerde effect
van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(6)

Producenten/exporteurs die hun producten naar de
Gemeenschap wensen uit te voeren, mogen niet aan een
dermate zware belasting worden onderworpen en
moeten verder toegang hebben tot de markt van de
Gemeenschap.

(7)

Het verdient derhalve aanbeveling ervoor te zorgen dat
de doelstellingen van de vrijwaringsmaatregelen en de
antidumping- en/of antisubsidiemaatregelen kunnen
worden verwezenlijkt zonder dat de betrokken producenten/exporteurs de toegang tot de markt van de
Gemeenschap wordt ontzegd.

(8)

Het is derhalve noodzakelijk specifieke bepalingen vast
te stellen die de Raad en de Commissie de mogelijkheid
geven, wanneer zij dit dienstig achten, maatregelen te
nemen die voorkomen dat een combinatie van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van hetzelfde product een dergelijk
effect sorteert.

(9)

Hoewel het in bepaalde gevallen voorspelbaar is dat
eenzelfde product zowel aan vrijwaringsmaatregelen als
aan antidumping- of antisubsidiemaatregelen zal worden
onderworpen, kan niet steeds vooraf worden bepaald op
welk tijdstip dit zal gebeuren. De Raad en de Commissie
moeten derhalve in de gelegenheid worden gesteld een
oplossing te vinden voor dit probleem op een wijze die
alle betrokkenen voldoende voorspelbaarheid en rechtszekerheid garandeert.

(10)

De Raad en de Commissie kunnen het in bepaalde
gevallen dienstig achten antidumping- en/of antisubsidiemaatregelen te wijzigen, op te schorten of in te trekken,
dan wel over te gaan tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de antidumpingrechten of compenserende
rechten die zonder deze maatregelen verschuldigd
zouden zijn, dan wel bepaalde andere bijzondere maatregelen te nemen. Schorsingen, wijzigingen of vrijstellingen van antidumping- of antisubsidiemaatregelen
mogen slechts voor beperkte tijd worden toegekend.

(11)

De krachtens deze verordening genomen maatregelen
dienen, behoudens daarin neergelegde andersluidende
bepalingen, van toepassing te worden op de datum van
hun inwerkingtreding en mogen derhalve niet tot grondslag dienen voor de terugbetaling van voor die datum
ingevorderde rechten,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. 384/96 (1)
gemeenschappelijke regels vastgesteld ter bescherming
tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn
van de Europese Gemeenschap.

(2)

De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. 2026/97 (2)
gemeenschappelijke regels vastgesteld ter bescherming
tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn
van de Europese Gemeenschap.

(3)

De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. 519/94 (3) en
Verordening (EG) nr. 3285/94 (4) gemeenschappelijke
regels vastgesteld voor het nemen van vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer uit bepaalde landen
die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap. Vrijwaringsmaatregelen kunnen de vorm hebben van tariefmaatregelen die van toepassing zijn op, hetzij alle
invoer, hetzij enkel de invoer die een vooraf vastgestelde
hoeveelheid overschrijdt. Dergelijke vrijwaringsmaatregelen houden in dat de betrokken goederen in de
Gemeenschap in de handel mogen worden gebracht
tegen betaling van de rechten waaraan zij zijn onderworpen.

(4)

De invoer van bepaalde goederen kan zowel aan antidumping- of antisubsidiemaatregelen als aan vrijwaringsmaatregelen zijn onderworpen. De eerstgenoemde maatregelen hebben ten doel een einde te maken aan oneerlijke handelspraktijken die de markt verstoren, terwijl de
laatstgenoemde erop gericht zijn bescherming te bieden
tegen sterk toegenomen invoer.

(5)

De combinatie van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van
hetzelfde product kan in bepaalde gevallen evenwel een
groter effect sorteren dan voor de doelstellingen van de
communautaire handelspolitiek en de handelsbescherming wenselijk of noodzakelijk is. Een dergelijke combinatie van maatregelen zou met name een ongewenst
zware last kunnen betekenen voor bepaalde producenten/exporteurs die hun producten naar de Gemeenschap wensen uit te voeren, omdat zij deze exporteurs
de toegang tot de markt van de Gemeenschap de facto
zou ontzeggen.

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1972/2002 (PB L 305 van 7.11.2002, blz. 1).
(2) PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1973/2002 (PB L 305 van 7.11.2002, blz.
4).
(3) PB L 67 van 10.3.1994, blz. 89. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1138/98 (PB L 159 van 3.6.1998, blz. 1).
(4) PB L 349 van 31.12.1994, blz. 53. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2474/2000 (PB L 286 van 11.11.2000,
blz. 1).
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Wanneer de Commissie van oordeel is dat een combinatie
van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van dezelfde ingevoerde producten
een groter effect zou kunnen sorteren dan voor de doeleinden
van de communautaire handelsbescherming wenselijk is, dan
kan zij, na raadpleging van het Raadgevend Comité dat is ingesteld bij artikel 15 van Verordening (EG) nr. 384/96 of artikel
25 van Verordening (EG) nr. 2026/97, voorstellen dat de Raad
met een gewone meerderheid van stemmen een of meer van de
volgende maatregelen neemt die hij dienstig acht:

L 69/9

c) alle andere bijzondere maatregelen die hij onder de gegeven
omstandigheden dienstig acht.
2. Alle wijzigingen, schorsingen of vrijstellingen krachtens
lid 1 zijn beperkt in de tijd en zijn enkel van toepassing
wanneer de desbetreffende vrijwaringsmaatregelen van kracht
zijn.
Artikel 2
Alle overeenkomstig deze verordening genomen maatregelen
worden van kracht op de datum waarop zij in werking treedt.
Deze verordening kan niet als grondslag dienen voor de terugbetaling van voor die datum ingevorderde rechten, tenzij in de
desbetreffende maatregel anders is bepaald.

a) maatregelen tot wijziging, schorsing of intrekking van
bestaande antidumping- en/of antisubsidiemaatregelen;

Artikel 3

b) maatregelen tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van antidumpingrechten of compenserende rechten die zonder deze
maatregelen verschuldigd zouden zijn;

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

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 maart 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
D. REPPAS
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VERORDENING (EG) Nr. 453/2003 VAN DE RAAD
van 6 maart 2003
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen
waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een
visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld
(6)

Wat IJsland en Noorwegen betreft, vormt deze verordening een verdere ontwikkeling van de bepalingen van
het Schengenacquis die vallen onder artikel 1, punt A,
van Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999
inzake bepaalde toepassingsbepalingen (4) van de door
de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en
het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst
inzake de wijze waarop deze twee staten worden
betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (5).

Naar aanleiding van de conclusies van de Europese Raad
van Sevilla van 21 en 22 juni 2002 waarin absolute
prioriteit is gegeven aan de herziening van Verordening
(EG) nr. 539/2001 (3) vóór het einde van het jaar 2002,
heeft de Commissie de antwoorden van de lidstaten op
de hun toegezonden vragenlijst beoordeeld in het licht
van de toepasselijke criteria voor de herziening van
Verordening (EG) nr. 539/2001, te weten, illegale immigratie, openbare orde en veiligheid, de externe betrekkingen van de Unie met de derde landen, regionale
samenhang en wederkerigheid. De Commissie heeft
geconcludeerd dat het om redenen van illegale immigratie noodzakelijk is Ecuador van bijlage II naar bijlage
I van Verordening (EG) nr. 539/2001 te verplaatsen.

(7)

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland nemen niet deel aan
de aanneming van deze verordening en zijn hieraan niet
gebonden noch onderworpen aan de toepassing ervan.

(8)

Deze verordening vormt een rechtshandeling die voortbouwt op het Schengenacquis of daaraan is verbonden
als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Toetredingsakte,

De ontwikkelingen in het internationaal recht, die een
wijziging van de rechtspositie of de benaming van
bepaalde staten of entiteiten tot gevolg hebben, moeten
in de bijlagen van Verordening (EG) nr. 539/2001
worden weergegeven. In bijlage I van die verordening
moet Oost-Timor worden geschrapt uit deel 2 (territoriale entiteiten) en worden opgenomen in deel 1 (staten).

Verordening (EG) nr. 539/2001 wordt als volgt gewijzigd:

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 62, punt 2, onder b), i),
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Aangezien de tussen de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, gesloten Overeenkomst betreffende het vrije
verkeer van personen voorziet in visumvrijstelling voor
het verkeer van onderdanen van Zwitserland en van de
lidstaten, is er geen reden meer om Zwitserland te
vermelden in bijlage II van Verordening (EG) nr. 539/
2001.

(4)

Uit de antwoorden van de lidstaten op de vragenlijst
blijkt dat het noodzakelijk is de wederkerigheid nader te
onderzoeken. Hierover moet op een later tijdstip door
de Commissie verslag worden uitgebracht.

(5)

De visumplicht ten aanzien van onderdanen van Ecuador
dient door de lidstaten op uniforme wijze te worden
toegepast. Bijgevolg moet er een datum worden bepaald
met ingang waarvan alle lidstaten de visumplicht moeten
toepassen.

(1) Nog niet verschenen in het Publicatieblad.
(2) Advies uitgebracht op 12 februari 2003.
(3) PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2414/2001 (PB L 327 van 12.12.2001, blz.
1).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. in bijlage I:
a) wordt „Oost-Timor” verplaatst van deel 2 („Territoriale
entiteiten en autoriteiten die door ten minste één lidstaat
niet als staat worden erkend”) naar deel 1 („Staten”),
waarbij de alfabetische volgorde wordt aangehouden.
b) in deel 1 wordt „Ecuador” ingevoegd, waarbij de alfabetische volgorde wordt aangehouden;
2. in bijlage II, deel 1, worden Ecuador en Zwitserland
geschrapt.
Artikel 2
De Commissie legt vóór 30 juni 2003 een verslag over de
implicaties van de wederkerigheid voor aan het Europees Parlement en de Raad en dient desgevallend de nodige voorstellen
in.
Artikel 3
1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
2. De lidstaten passen met ingang van 1 juni 2003 de
visumplicht toe ten aanzien van de onderdanen van Ecuador.
(4) PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31.
(5) PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de
lidstaten overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
Gedaan te Brussel, 6 maart 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
D. REPPAS

L 69/12

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

13.3.2003

VERORDENING (EG) Nr. 454/2003 VAN DE COMMISSIE
van 12 maart 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 13 maart 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 maart 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 12 maart 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
624
999

94,2
63,1
117,7
129,4
101,1

0707 00 05

052
068
204
220
999

63,0
135,6
92,7
186,1
119,3

0709 10 00

220
999

169,3
169,3

0709 90 70

052
204
999

107,6
87,7
97,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

62,5
45,1
52,8
45,1
63,8
53,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

039
388
400
404
508
512
524
528
720
999

109,6
102,0
113,2
100,2
91,2
88,2
70,7
89,5
126,0
99,0

0808 20 50

204
388
512
528
999

46,1
72,9
62,8
65,3
61,8

1

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 455/2003 VAN DE COMMISSIE
van 11 maart 2003
houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde
aan bederf onderhevige goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12
oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2700/
2000 van het Europees Parlement en de Raad (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie
van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen
ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad
tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 444/2002 (4), inzonderheid op artikel 173, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In de artikelen 173 tot en met 177 van Verordening
(EEG) nr. 2454/93 is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de producten die
zijn omschreven in de in bijlage 26 van genoemde
verordening opgenomen klasse-indeling.

(2)

De toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in
voornoemde artikelen op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 173, lid 2, van voornoemde
verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, leidt
ertoe voor de betrokken producten de eenheidswaarden
vast te stellen die zijn vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De eenheidswaarden bedoeld in artikel 173, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden vastgesteld zoals in de in de
bijlage opgenomen lijst vermeld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 14 maart 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 maart 2003.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

302 van 19.10.1992, blz. 1.
311 van 12.12.2000, blz. 17.
253 van 11.10.1993, blz. 1.
68 van 12.3.2002, blz. 11.
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BIJLAGE
Omschrijving

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Nieuwe aardappelen (primeurs)
0701 90 50

33,89

251,63

313,10

23,27

1.30

Uien (andere dan plantuitjes)
0703 10 19

37,83

280,93

349,56

25,98

1.40

Knoflook
0703 20 00

154,58

1 147,84

1 428,23

106,15

1.50

Prei

65,32

485,07

603,56

44,86

ex 0703 90 00
1.60

Bloemkool
0704 10 00

—

1.80

Witte kool en rode kool
0704 90 10

58,20

432,17

537,74

39,97

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

61,43

456,15

567,58

42,18

1.100

Chinese kool
ex 0704 90 90

112,75

837,24

1 041,75

77,43

1.110

Kropsla

—

—

—

—

—

—

—

0705 11 00
1.130

Wortelen
ex 0706 10 00

25,23

187,35

233,11

17,33

1.140

Radijs
ex 0706 90 90

73,11

542,89

675,50

50,20

1.160

Erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen
0708 10 00

380,50

2 825,45

3 515,65

261,29

1.170

Bonen:

1.170.1

— Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

161,97

1 202,75

1 496,56

111,23

1.170.2

— Bonen (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

287,96

2 138,28

2 660,61

197,74

1.180

Tuinbonen
ex 0708 90 00

—

—

—

—

1.190

Artisjokken
0709 10 00

—

—

—

—

1.200

Asperges:

1.200.1

— Groene
ex 0709 20 00

292,22

2 169,88

2 699,93

200,66

1.200.2

— Andere
ex 0709 20 00

415,70

3 086,82

3 840,86

285,46

1.210

Aubergines
0709 30 00

128,92

957,33

1 191,19

88,53
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Omschrijving

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

EUR

DKK

SEK

GBP

1.220

Bleekselderij (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

106,02

787,26

979,57

72,80

1.230

Cantharellen
0709 59 10

809,36

6 009,98

7 478,08

555,79

1.240

Niet-scherpsmakende pepers
0709 60 10

154,71

1 148,84

1 429,48

106,24

1.270

Bataten (zoete aardappelen), geheel, vers (bestemd voor menselijke
consumptie)
0714 20 10

118,26

878,16

1 092,67

81,21

2.10

Kastanjes (Castanea spp.), vers
ex 0802 40 00

2.30

Ananassen, vers
ex 0804 30 00

113,23

840,81

1 046,20

77,76

2.40

Avocaten, vers
ex 0804 40 00

212,71

1 579,52

1 965,36

146,07

2.50

Guaves en manga's, vers
ex 0804 50 00

75,37

559,65

696,36

51,75

2.60

Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers:

2.60.1

— Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

— Navels, navelines, navelates, salustiana's, verna's, valencia lates,
maltaises, shamoutis, ovalis, trovita, hamlins
0805 10 30

—

—

—

—

2.60.3

— Andere
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

Mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen), vers; clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers:

2.70.1

— Clementines
ex 0805 20 10

142,69

1 059,56

1 318,38

97,99

2.70.2

— Montreales en satsuma's
ex 0805 20 30

124,14

921,81

1 146,99

85,25

2.70.3

— Mandarijnen en wilkings
ex 0805 20 50

57,26

425,19

529,05

39,32

2.70.4

— Tangerines en andere
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

70,21

521,37

648,73

48,21

2.85

Lemmetjes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), vers
0805 50 90

74,58

553,83

689,12

51,22

2.90

Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers:

2.90.1

— Witte
ex 0805 40 00

59,33

444,98

553,68

41,15

2.90.2

— Roze
ex 0805 40 00

61,17

454,21

565,17

42,00

2.100

Druiven voor tafelgebruik
0806 10 10

149,94

1 113,40

1 385,38

102,96

2.110

Watermeloenen
0807 11 00

27,34

203,02

252,61

18,77

—

—

—

—
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Omschrijving

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

2.120
2.120.1

2.120.2
2.140
2.140.1

2.140.2

Andere meloenen:
— Amarillo, Cuper, Honey Dew (daaronder begrepen Cantalene),
Onteniente, Piel de Sapo (daaronder begrepen Verde Liso), Rochet,
Tendral, Futuro
ex 0807 19 00
— Andere
ex 0807 19 00
Peren:
— Peren — Nashi (Pyrus pyrifolia),
Peren — Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50
— Andere
ex 0808 20 50

EUR

DKK

SEK

GBP

54,42

404,10

502,82

37,37

80,38

596,85

742,65

55,20

—

—

—

—

—

—

—

—

2.150

Abrikozen
ex 0809 10 00

430,13

3 193,97

3 974,18

295,37

2.160

Kersen

482,89

3 585,75

4 461,66

331,60

0809 20 95
0809 20 05
2.170

Perziken
0809 30 90

237,93

1 766,74

2 198,31

163,38

2.180

Nectarines
ex 0809 30 10

125,47

931,71

1 159,31

86,16

2.190

Pruimen
0809 40 05

113,04

839,42

1 044,47

77,63

2.200

Aardbeien
0810 10 00

238,04

1 767,57

2 199,34

163,46

2.205

Frambozen
0810 20 10

361,18

2 681,98

3 337,12

248,02

2.210

Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

1 638,18

12 164,47

15 135,96

1 124,94

2.220

Kiwi's (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

29,12

216,27

269,10

20,00

2.230

Granaatappels
ex 0810 90 95

280,08

2 079,76

2 587,80

192,33

2.240

Kaki-appels (daaronder begrepen Sharonvrucht)
ex 0810 90 95

165,99

1 232,56

1 533,65

113,98

2.250

Litchis
ex 0810 90 30

129,84

964,11

1 199,62

89,16
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VERORDENING (EG) Nr. 456/2003 VAN DE COMMISSIE
van 12 maart 2003
tot vaststelling van specifieke voorwaarden op het gebied van de vooruitbetaling van de uitvoerrestitutie voor bepaalde producten van de rundvleessector die onder het stelsel van douane-entrepots of vrije zones zijn geplaatst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

moeten worden getroffen wanneer een discrepantie
wordt geconstateerd tussen de fysieke voorraad en de in
het gegevensbestand geregistreerde voorraad. Bovendien
moet worden afgeweken van artikel 26, lid 7, van Verordening (EG) nr. 800/1999.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie (2), en met
name op artikel 33, lid 12,

(6)

Het Comité van beheer voor rundvlees heeft geen advies
uitgebracht binnen de door zijn voorzitter gestelde
termijn,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In titel II, hoofdstuk 3, van Verordening (EG) nr. 800/
1999 van de Commissie van 15 april 1999 houdende
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel
van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 253/
2002 (4), zijn de voorwaarden vastgesteld waaronder de
restitutie voor producten of goederen die onder het
stelsel van douane-entrepot of vrije zone zijn geplaatst,
vooruit mag worden betaald.
In verband met de omstandigheden waaronder bepaalde
soorten rundvlees zonder been worden geproduceerd en
die waaronder dat vlees, op basis van opslag, onder de
regeling van vooruitbetaling van de restitutie wordt
geplaatst, enerzijds, en de wijze waarop deze producten
worden uitgevoerd, anderzijds, moeten de in artikel 27
van Verordening (EG) nr. 800/1999 bedoelde controlevoorschriften worden aangevuld met specifieke bepalingen. Deze aanvullende bepalingen hebben met name
betrekking op het opzetten, door de marktdeelnemers
die van deze regeling gebruik willen maken, van een
gecomputeriseerd gegevensbestand dat is goedgekeurd
door de met de controle belaste douaneautoriteit en
waartoe deze rechtstreeks toegang heeft.
Voor bepaalde producten van de rundvleessector moet
worden afgeweken van de in artikel 29, lid 5, van Verordening (EG) nr. 800/1999 genoemde periode waarin de
producten onder het stelsel van douane-entrepots of vrije
zones mogen blijven. Voor een goede werking van het
stelsel en rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van de rundvleessector, moet deze periode op
vier maanden worden gebracht.

(4)

Om de transparantie van de verrichtingen en de doelmatigheid en de snelheid van de controles te verbeteren,
moet het aantal verrichtingen in bepaalde fasen van de
procedure worden beperkt.

(5)

Voor de goede werking van de regeling moeten criteria
voor de controle worden vastgesteld, alsmede de
frequentie van de controles en de maatregelen die

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

PB L
PB L
PB L
PB L

160 van 26.6.1999, blz. 21.
315 van 1.12.2001, blz. 29.
102 van 17.4.1999, blz. 11.
183 van 12.7.2002, blz. 12.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onverminderd de bepalingen van Verordening (EG) nr. 800/
1999 voor de producten van de codes 0201 30 00 9100 en
0201 30 00 9120 van de bij Verordening (EEG) nr. 3846/87
van de Commissie (5) vastgestelde landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties, zijn met betrekking tot de
vooruitbetaling van de uitvoerrestitutie, wanneer de producten
onder het stelsel van douane-entrepots of vrije zones zijn
geplaatst, de bij deze verordening vastgestelde voorschriften
van toepassing.
Artikel 2
1. Voor de in artikel 1 bedoelde producten is toepassing van
de regeling inzake vooruitbetaling van de restitutie op basis van
opslag mogelijk, op voorwaarde dat de douaneautoriteit die
met de controle en het beheer van deze regeling is belast, daarvoor schriftelijk toestemming verleent.
2. De in lid 1 bedoelde toestemming wordt alleen verleend
aan marktdeelnemers die zich er schriftelijk toe verbinden een
elektronisch gegevensbestand bij te houden voor de producten
waarvoor de vooruitbetalingsregeling wordt toegepast (hierna
„gegevensbestand” te noemen). Wanneer de opslag op verschillende locaties plaatsvindt, mag de toestemming worden
verleend voor elke opslagplaats waar een een gegevensbestand
wordt bijgehouden.
Indien de opslag geheel of gedeeltelijk wordt verricht door een
namens de marktdeelnemer handelende derde, mag het gegevensbestand door deze laatste worden bijgehouden onder de
verantwoordelijkheid van de marktdeelnemer die blijft instaan
voor de juistheid van de gegevens.
De bevoegde douaneautoriteit verifieert vooraf het bestaan en
onderzoekt de werking van het gegevensbestand, waartoe zij
op elk moment rechtstreeks en zonder voorafgaande melding
toegang moet hebben. De wijze waarop het gegevensbestand
kan worden geraadpleegd, wordt gepreciseerd in de in lid 1
bedoelde schriftelijke toestemming.
(5) PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1.
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Artikel 3
Het gegevensbestand moet zo zijn opgezet dat:
a) gedurende de gehele opslagperiode het onder de regeling
vallende vlees administratief kan worden getraceerd;
b) op elk moment de stand van zaken kan worden opgemaakt
met betrekking tot de in entrepot geplaatste hoeveelheid
vlees. Deze stand van zaken moet kunnen worden opgemaakt ten aanzien van elk van in de derde alinea genoemde
criteria.
De onder a) bedoelde traceerbaarheid is gebaseerd op een
unieke identificatie van alle vlees dat is verkregen bij één uitbeningsverrichting die wordt uitgevoerd voordat de producten
onder de regeling inzake vooruitbetaling van de restitutie
worden geplaatst. Onder uitbeningsverrichting wordt verstaan
de hoeveelheid vlees zonder been die in een dag of een dagdeel
wordt geproduceerd.

komstige vermelding in het gegevensbestand is ingevoerd. De
douaneautoriteit kan de vaststellingen dus uitstellen en groeperen, maar moet in ieder geval minimaal eens per periode van
twee kalendermaanden vaststellingen doen.

Artikel 6
Wanneer artikel 30 van Verordening (EG) nr. 800/1999 van
toepassing is, aanvaardt de autoriteit van de lidstaat van opslag
het controle-exemplaar T5 en de verklaring van uitvoer alleen
indien de marktdeelnemer bevestigt dat de overeenkomstige
vermelding in het gegevensbestand is opgenomen.
In dat geval vergewist de douaneautoriteit van de lidstaat waar
de betalingsaangifte is aanvaard, zich ervan, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 5, tweede alinea, dat de verrichting in
het gegevensbestand staat vermeld.

De in de tweede alinea bedoelde unieke identificatie omvat:
— een uniek nummer;
— de datum waarop het vlees zonder been is geproduceerd;
— het nummer van het in artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
1964/82 van de Commissie (1) bedoelde „attest uitgebeend
vlees”;
— het aantal dozen per soort verkregen deelstuk, met een
vermelding van het nettogewicht vóór invriezing.
Artikel 4
1.
Het gegevensbestand wordt bijgehouden door opneming
van de hoeveelheden ingeslagen en uitgeslagen producten,
uiterlijk op de datum van indiening van:
a) de in artikel 26, lid 1, van Verordening (EG) nr. 800/1999
bedoelde betalingsaangifte;
b) de in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 800/1999
bedoelde aangifte ten uitvoer.
2.
Wanneer producten worden opgeslagen in een andere
lidstaat dan die waar de betalingsaangifte is geaccepteerd, moet
dit duidelijk in het gegevensbestand worden vermeld. Wanneer
de marktdeelnemer van plan is gebruik te maken van deze
opslagmogelijkheid, stelt hij de douaneautoriteit daarvan in
kennis. Deze autoriteit keurt met name de manier goed waarop
de betrokken producten in het gegevensbestand worden opgenomen en kunnen worden getraceerd.
Artikel 5
De douaneautoriteit aanvaardt de in artikel 4 bedoelde
aangiften alleen indien zij heeft kunnen vaststellen dat in het
gegevensbestand de verrichting waarvoor de aangifte is gedaan,
staat vermeld als „ingeslagen” of „uitgeslagen”.
De douaneautoriteit kan de in artikel 4 genoemde aangiften
evenwel ook aanvaarden zonder eerst de in de eerste alinea
genoemde vaststelling te hebben gedaan. In dat geval moet de
marktdeelnemer aan de autoriteit bevestigen dat de overeen(1) PB L 212 van 21.7.1982, blz. 48.
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Artikel 7
Per uitbeningsverrichting kunnen maximaal twee betalingsaangiften worden aanvaard. Een betalingsaangifte kan betrekking
hebben op maximaal twee „attesten uitgebeend vlees” als
bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1964/82.

Artikel 8
In afwijking van artikel 29, lid 5, van Verordening (EG) nr.
800/1999, bedraagt de periode waarin de producten onder een
stelsel van douane-entrepots of van vrije zones mogen blijven,
vier maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de betalingsaangifte wordt aanvaard.

Artikel 9
1. De douaneautoriteit verricht ten minste tweemaal per
kalenderjaar een onaangekondigde controle met betrekking tot
de werking en de inhoud van het gegevensbestand.
In totaal wordt minimaal 5 % gecontroleerd van de totale
hoeveelheid producten die volgens het gegevensbestand is
opgeslagen op de datum waarop de controle aanvangt. Gecontroleerd wordt of het in de opslagplaats geselecteerde vlees kan
worden getraceerd in het gegevensbestand en omgekeerd of het
in het gegevensbestand ingevoerde vlees zich in de opslagplaats
bevindt.
Over iedere controle wordt een verslag opgemaakt.
Indien het te controleren monster betrekking heeft op vlees dat
is opgeslagen in entrepots op het grondgebied van andere
lidstaten, leidt de douaneautoriteit de in artikel 4, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad (2) bedoelde procedure van wederzijdse bijstand in.
2. De douaneautoriteit stelt het voor de betaling van de
restitutie verantwoordelijke orgaan in kennis van:
a) elke gegeven of ingetrokken toestemming;
b) elke verrichte controle.
(2) PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1.
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Wanneer het vermoeden bestaat dat zich onregelmatigheden
hebben voorgedaan, kunnen de betaalorganen de douaneautoriteit verzoeken een controle te verrichten.
3.
De bepalingen van artikel 26, lid 7, van Verordening (EG)
nr. 800/1999 gelden niet voor producten die worden gecontroleerd op grond van de onderhavige verordening.
Artikel 10
Als de douaneautoriteit een discrepantie tussen de fysieke voorraad en de in het gegevensbestand geregistreerde voorraad of
een inbreuk op artikel 4, lid 2, constateert, wordt de in artikel
2, lid 1, bedoelde toestemming ingetrokken voor een door de
lidstaten vast te stellen periode die niet korter mag zijn dan drie
maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het probleem is
geconstateerd.
De toestemming wordt niet ingetrokken als de inbreuk op
artikel 4, lid 2, of de discrepantie tussen de fysieke voorraad en
de in het gegevensbestand geregistreerde voorraad het gevolg is
van overmacht.

13.3.2003

De toestemming wordt evenmin ingetrokken als de ontbrekende of niet in het gegevensbestand geregistreerde hoeveelheden niet meer bedragen dan 1 % van het totale gewicht van
de voor de controle geselecteerde producten en als deze anomalieën zijn toe te schrijven aan omissies of eenvoudige administratieve fouten, op voorwaarde dat corrigerende maatregelen
worden getroffen om te voorkomen dat dergelijke anomalieën
zich in de toekomst weer voordoen. Bij herhaling kan de douaneautoriteit de toestemming intrekken.

Artikel 11
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
Zij is van toepassing voor betalingsaangiften die op of na 1
oktober 2003 zijn aanvaard.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 maart 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

13.3.2003
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VERORDENING (EG) Nr. 457/2003 VAN DE COMMISSIE
van 12 maart 2003
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 98/2003 tot vaststelling van de voorzieningsbalansen
en van de communautaire steun voor de voorziening met rundvlees van Madeira en de Canarische
Eilanden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Om de ultraperifere gebieden vlotter van producten van
de rundvleessector te kunnen voorzien, moet worden
bepaald dat, wanneer voor een product van de voorzieningsbalans een hogere uitvoerrestitutie voor een
bestemming van code B 03 geldt dan het in Verordening
(EG) nr. 98/2003 vastgestelde steunbedrag voor dat
product, de steun gelijk is aan die restitutie.

(4)

Verordening (EG) nr. 98/2003 moet dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(5)

Aangezien Verordening (EG) nr. 98/2003 van toepassing
is met ingang van 1 januari 2003, moet deze verordening, om een vlotte voorziening te garanderen, eveneens
op die datum ingaan.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor rundvlees,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1453/2001 van de Raad van 28
juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira en
houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1600/92
(Poseima) (1), en met name op artikel 3, lid 6,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1454/2001 van de Raad van 28
juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Canarische Eilanden
en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/92
(Poseican) (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1922/2002 van de Commissie (3), en met name op artikel 3, lid
6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

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

Bij Verordening (EG) nr. 98/2003 van de Commissie (4),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 399/2003 (5), zijn de
voorzieningsbalansen en de communautaire steun vastgesteld om overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr.
1452/2001 (6), (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/
2001 van de Raad de ultraperifere regio's te voorzien
van bepaalde essentiële producten voor menselijke
consumptie, voor verwerking of voor verbruik als
productiemiddel in de landbouw en aan die regio's
levende dieren en eieren te leveren.

Op grond van artikel 33 van Verordening (EG) nr.
1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector rundvlees (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2345/2001 van de Commissie (8), worden de
uitvoerrestituties voor deze sector periodiek vastgesteld.
Laatstelijk zijn ze vastgesteld bij Verordening (EG) nr.
118/2003 van de Commissie (9). De restituties kunnen
variëren naar bestemming of naar groep bestemmingen.
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

198 van 21.7.2001, blz. 26.
198 van 21.7.2001, blz. 45.
293 van 29.10.2002, blz. 11.
14 van 21.1.2003, blz. 32.
59 van 4.3.2003, blz. 13.
198 van 21.7.2001, blz. 11.
160 van 26.6.1999, blz. 21.
315 van 1.12.2001, blz. 29.
20 van 24.1.2003, blz. 3.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen III en V van Verordening (EG) nr. 98/2003 worden
overeenkomstig de bijlage gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2003.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 maart 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

13.3.2003
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BIJLAGE
1. In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 98/2003 wordt deel 7 vervangen door:
„Deel 7
Sector rundvlees
G er a a mde voorz i e ni ng sba lans en c ommu na utai r e steu n voor de voor zi e ni ng met pr oduc te n u it
de G emee nsch ap per ka lende r j aar
MADEIRA

Omschrijving van de goederen

Vlees:
— vlees van runderen, vers of
gekoeld

GN-code

0201
0201 10 00 9110 (1)
0201 10 00 9120
0201 10 00 9130 (1)
0201 10 00 9140
0201 20 20 9110 (1)
0201 20 20 9120
0201 20 30 9110 (1)
0201 20 30 9120
0201 20 50 9110 (1)
0201 20 50 9120
0201 20 50 9130 (1)
0201 20 50 9140
0201 20 90 9700

0202
0202 10 00 9100
0202 10 00 9900
0202 20 10 9000
0202 20 30 9000
0202 20 50 9100
0202 20 50 9900
0202 20 90 9100
0202 30 90 9200 (6)

I

II

III

144

162

(*)

120

138

(*)

130

148

(*)

108

126

(*)

4 000

0201 30 00 9100 (2) (6)
0201 30 00 9120 (2) (6)
0201 30 00 9060 (6)
— vlees van runderen, bevroren

Steun
(EUR/ton)

Hoeveelheid
(ton)

1 800

NB: De codes van de producten en de voetnoten zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.
(*) Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 toegekende restitutie voor producten
van dezelfde GN-code. Worden op grond van artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 gedifferentieerde restituties toegekend, dan is het steunbedrag gelijk aan het bij de indiening van de steunaanvraag geldende restitutiebedrag dat voor producten
van dezelfde code van de nomenclatuur voor de uitvoerrestituties wordt toegekend voor bestemming B 03.”
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2. In bijlage V bij Verordening (EG) nr. 98/2003 wordt deel 8 vervangen door:
„Deel 8
Sector rundvlees
G er a a mde voorz i e ni ng sba lans en c ommu na utai r e steu n voor de voor zi e ni ng met pr oduc te n u it
de G emee nsch ap per ka lende r j aar

Omschrijving van de goederen

Vlees:
— vlees van runderen, vers of
gekoeld

GN-code

0201
0201 10 00 9110 (1)
0201 10 00 9120
0201 10 00 9130 (1)
0201 10 00 9140
0201 20 20 9110 (1)
0201 20 20 9120
0201 20 30 9110 (1)
0201 20 30 9120
0201 20 50 9110 (1)
0201 20 50 9120
0201 20 50 9130 (1)
0201 20 50 9140
0201 20 90 9700

0202
0202 10 00 9100
0202 10 00 9900
0202 20 10 9000
0202 20 30 9000
0202 20 50 9100
0202 20 50 9900
0202 20 90 9100
0202 30 90 9200 (6)

I

II

III

133

151

(*)

111

129

(*)

104

122

(*)

87

105

(*)

20 000

0201 30 00 9100 (2) (6)
0201 30 00 9120 (2) (6)
0201 30 00 9060 (6)
— vlees van runderen, bevroren

Steun
(EUR/ton)

Hoeveelheid
(ton)

16 500

NB: De codes van de producten en de voetnoten zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.
(*) Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 toegekende restitutie voor producten
van dezelfde GN-code. Worden op grond van artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 gedifferentieerde restituties toegekend, dan is het steunbedrag gelijk aan het bij de indiening van de steunaanvraag geldende restitutiebedrag dat voor producten
van dezelfde code van de nomenclatuur voor de uitvoerrestituties wordt toegekend voor bestemming B 03.”
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 27 februari 2003
tot wijziging van Besluit 2000/265/EG houdende vaststelling van een financieel reglement met
betrekking tot de budgettaire aspecten van het beheer door de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de overeenkomsten die deze sluit namens bepaalde lidstaten met betrekking
tot de installatie en de werking van de communicatie-infrastructuur voor de Schengenomgeving
„Sisnet”
(2003/171/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op artikel 2, lid 1, tweede alinea, eerste zin, van het
protocol gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de
Europese Unie (hierna „het Schengenprotocol” genoemd),

van deze overeenkomsten gemaakte kosten, en de financiële verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomsten, van de inning van de bijdragen van de
betrokken staten, alsmede van de rekening en verantwoording en van de controle van de rekeningen.
(4)

Krachtens Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002,
houdende het Financieel Reglement van de Europese
Gemeenschappen, zijn er in de procedures voor de
interne financiële controle van de instellingen van de
Gemeenschap wijzigingen aangebracht, die nopen tot
een technische aanpassing van het financieel reglement
van Besluit 2000/265/EG.

(5)

Dit besluit is een verdere ontwikkeling van het
Schengenacquis in de zin van het Schengenprotocol,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad is
bij Besluit 1999/870/EG (1) gemachtigd in de context
van de opneming van het Schengenacquis in het kader
van de Europese Unie op te treden als vertegenwoordiger
van bepaalde lidstaten om overeenkomsten te sluiten
met betrekking tot de installatie en de werking van de
communicatie-infrastructuur voor de Schengenomgeving
„Sisnet” en deze overeenkomsten te beheren.
De financiële verplichtingen die uit deze overeenkomsten
voortvloeien, komen niet ten laste van de algemene
begroting van de Europese Gemeenschappen. De bepalingen van het Financieel Reglement van 21 december
1977 van toepassing op de algemene begroting der
Europese Gemeenschappen (2) zijn derhalve niet van
toepassing.
Derhalve is bij Besluit 2000/265/EG (3) een financieel
reglement aangenomen met specifieke regels ter nadere
bepaling van de opstelling en uitvoering van de begroting die nodig is om te voldoen aan de bij het sluiten

(1) PB L 337 van 30.12.1999, blz. 41.
(2) Zoals opnieuw geformuleerd bij Verordening (EG, Euratom) nr.
1605/2002 (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
(3) PB L 85 van 6.4.2000, blz. 12. Besluit gewijzigd bij Besluit 2000/
664/EG (PB L 278 van 31.10.2000, blz. 24).

BESLUIT:

Artikel 1
Artikel 14 van Besluit 2000/265/EG wordt vervangen door:
„Artikel 14
De functie van financieel controleur wordt uitgeoefend
door een ambtenaar of een ander personeelslid van het
secretariaat-generaal van de Raad, die hiertoe wordt aangewezen bij een besluit van de plaatsvervangend secretarisgeneraal, die de voorwaarden voor deze controle bepaalt.”.

L 69/26

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

13.3.2003

Artikel 2
1.

Dit besluit wordt van kracht op 1 januari 2003.

2.

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
M. CHRISOCHOÏDIS
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 maart 2003
tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met aviaire influenza in Nederland
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 820)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/172/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Hetzelfde verbod dient te gelden voor de uitvoer naar
derde landen, teneinde de gezondheidsstatus van die
landen te beschermen en het risico te vermijden dat die
zendingen in een andere lidstaat weer worden binnengebracht.

(6)

Voor de duidelijkheid en de transparantie heeft de
Commissie voorlopig, in samenwerking met de Nederlandse autoriteiten, Beschikking 2003/153/EG (4) vastgesteld, waarbij de door Nederland vastgestelde maatregelen worden verscherpt en een specifieke afwijking
wordt toegestaan voor verplaatsingen van slachtpluimvee
en van eendagskuikens binnen Nederland.

(7)

Bij Beschikking 2003/157/EG is de geldigheidsduur van
de beschermende maatregelen verlengd tot en met 13
maart 2003.

(8)

Gezien het verloop van de ziekte moet de geldigheidsduur nogmaals worden verlengd.

(9)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en
producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG
van het Europees Parlement en de Raad (2), en met name op
artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Sedert 28 februari 2003 zijn in Nederland uitbraken van
een sterk pathogene vorm van aviaire influenza geconstateerd, die officieel zijn bevestigd op 4 maart 2003.

(2)

De besmetting met aviaire influenza, subtype H7N7,
heeft verschillende pluimveekoppels in de provincie
Gelderland getroffen.

(3)

Aviaire influenza is een zeer besmettelijke pluimveeziekte die een ernstige bedreiging vormt voor de
pluimvee-industrie.

(4)

In verband met de hoge mortaliteit en de snelle verspreiding van de ziekte heeft Nederland, nog voordat de
ziekte officieel was bevestigd, onmiddellijk de nodige
maatregelen genomen op grond van Richtlijn 92/40/EEG
van de Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (3), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van toetreding van Oostenrijk,
Finland en Zweden. Bovendien zijn alle verplaatsingen
van levend pluimvee en van broedeieren binnen Nederland en de verzending ervan naar andere lidstaten
verboden.

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.
(2) PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14.
(3) PB L 167 van 22.6.1992, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1. Onverminderd de maatregelen die Nederland op grond
van Richtlijn 92/40/EEG van de Raad (5) heeft genomen in de
toezichtsgebieden, zien de Nederlandse veterinaire autoriteiten
erop toe dat:
a) geen levend pluimvee en broedeieren uit Nederland worden
verzonden naar andere lidstaten en naar derde landen;
b) geen levend pluimvee en broedeieren worden vervoerd
binnen Nederland.
(4) PB L 59 van 4.3.2003, blz. 32.
(5) PB L 167 van 22.6.1992, blz. 1.
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2.
In afwijking van het bepaalde in lid 1, onder b), kan de
bevoegde veterinaire autoriteit, voorzover de nodige maatregelen op het gebied van de bioveiligheid worden genomen om
verspreiding van de ziekte te voorkomen, toestemming
verlenen voor het vervoer van:
a) pluimvee dat bestemd is om onmiddellijk te worden geslacht
in een daartoe door de bevoegde autoriteit aangewezen
slachthuis;
b) eendagskuikens naar een bedrijf onder officiële controle.

13.3.2003
Artikel 3

De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van het
handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze
beschikking en geven onmiddellijk de nodige bekendheid aan
de vastgestelde maatregelen. Zij stellen de Commissie hiervan
onverwijld in kennis.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 maart 2003.
Artikel 2
Deze beschikking is van toepassing tot en met 14 maart 2003
om 24.00 uur.

Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

13.3.2003
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 maart 2003
tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met een sterk vermoeden van besmetting met aviaire influenza in België
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 828)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/173/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en
producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG
van het Europees Parlement en de Raad (2), en met name op
artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In de avond van 11 maart 2003 hebben de veterinaire
autoriteiten van België de Commissie in kennis gesteld
van een sterk vermoeden van besmetting met aviaire
influenza bij verschillende pluimveekoppels in de
provincie Antwerpen.

(2)

Aviaire influenza is een zeer besmettelijke pluimveeziekte die een ernstige bedreiging kan vormen voor de
pluimvee-industrie.

(3)

De Belgische autoriteiten hebben, nog voordat de ziekte
officieel is bevestigd, onmiddellijk de nodige maatregelen
genomen op grond van Richtlijn 92/40/EEG van de
Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen
voor de bestrijding van aviaire influenza (3), en ondertussen worden de nodige diagnostische procedures ter
bevestiging van de ziekte uitgevoerd.

(4)

(5)

Voorts heeft België in samenwerking met de Commissie
een nationaal verbod ingesteld op het vervoer van levend
pluimvee en van broedeieren, waarbij ook verzending
van levend pluimvee en van broedeieren naar andere
lidstaten wordt verboden. Gezien evenwel het specifieke
karakter van de pluimveeproductie, kunnen verplaatsingen in België van eendagskuikens en van pluimvee
dat bestemd is om onmiddellijk te worden geslacht,
worden toegestaan.
Hetzelfde verbod dient te gelden voor de uitvoer naar
derde landen, teneinde de gezondheidsstatus van die
landen te beschermen en het risico te vermijden dat die
zendingen in een andere lidstaat weer worden binnengebracht.

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.
(2) PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14.
(3) PB L 167 van 22.6.1992, blz. 1.

(6)

Voor de duidelijkheid en de transparantie moeten deze
maatregelen worden vastgesteld op communautair
niveau.

(7)

De situatie zal opnieuw worden bezien in de vergadering
van het Permanent Comité voor de voedselketen en de
diergezondheid die is gepland voor 13 maart 2003,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1. Onverminderd de maatregelen die België op grond van
Richtlijn 92/40/EEG van de Raad (4) heeft genomen in de
toezichtsgebieden, zien de Belgische veterinaire autoriteiten
erop toe dat:
a) geen levend pluimvee en broedeieren uit België worden
verzonden naar andere lidstaten en naar derde landen;
b) geen levend pluimvee en broedeieren worden vervoerd
binnen België.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1, onder b), kan de
bevoegde veterinaire autoriteit, voor zover de nodige maatregelen op het gebied van de bioveiligheid worden genomen om
verspreiding van de ziekte te voorkomen, toestemming
verlenen voor het vervoer, met ingang van 13 maart om 24.00
uur, van:
a) pluimvee dat bestemd is om onmiddellijk te worden geslacht
in een daartoe door de bevoegde autoriteit aangewezen
slachthuis;
b) eendagskuikens naar een bedrijf onder officiële controle.
Artikel 2
Deze beschikking is van toepassing tot en met 20 maart 2003
om 24.00 uur, tenzij het vermoeden tegen die tijd officieel is
weerlegd op grond van de laboratoriumtests.
Artikel 3
De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van het
handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze
beschikking. Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in
kennis.
(4) PB L 167 van 22.6.1992, blz. 1.
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Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 maart 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

13.3.2003
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EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA

BESLUIT VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA
Nr. 86/02/COL
van 24 mei 2002
tot bijwerking van het besluit tot aanpassing van punt 39 van deel 1.2 van hoofdstuk I van bijlage
I bij de EER-overeenkomst waarin een lijst is vastgesteld van grensinspectieposten in IJsland en
Noorwegen die zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit
derde landen en tot intrekking van Besluit 325/99/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van
de EVA van 16 december 1999
DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA,

Gelet op de EER-overeenkomst, en met name op artikel 109 en Protocol nr. 1,
Gelet op de Toezichthoudende Autoriteit- en Hof-overeenkomst, en met name op artikel 5, lid 2, onder d),
en Protocol nr. 1,
Gelet op punt 4.B, onder 1) en 3), en punt 5, onder b), van de inleiding van hoofdstuk I van bijlage I bij de
EER-overeenkomst,
Gelet op het in punt 1.1.4 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst bedoelde besluit tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde
landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (Richtlijn 97/78/EG van de Raad), als gewijzigd bij
Protocol nr. 1 bij de EER-overeenkomst en bij sectorale aanpassingen aan bijlage I bij diezelfde overeenkomst, en met name op artikel 6, lid 2, van dat besluit,
Gelet op het in punt 1.1.5 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst bedoelde besluit tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die
in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG
en 90/675/EEG (Richtlijn 91/496/EEG van de Raad), als gewijzigd bij Protocol nr. 1 bij de EER-overeenkomst en bij sectorale aanpassingen aan bijlage I bij diezelfde overeenkomst, en met name op artikel 6, lid
4, van dat besluit,
Overwegende dat in Besluit nr. 325/99/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 16
december 1999 een lijst is opgesteld van grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen die erkend zijn
voor de veterinaire controles van producten en dieren uit derde landen,
Overwegende dat de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, in nauwe samenwerking met de Europese
Commissie (hierna „de Commissie” te noemen) en de bevoegde autoriteiten in IJsland en Noorwegen alle in
Besluit nr. 325/99/COL genoemde grensinspectieposten hebben geïnspecteerd,
Overwegende dat bij Besluit nr. 101/2001 van 28 september 2001 van het Gemengd Comité van de EER
de overeenkomstsluitende partijen bij de EER-overeenkomst in bijlage I (Veterinaire aangelegenheden), punt
4.B, onder 3), zijn overeengekomen dat de EG-Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA
gezamenlijke inspectiebezoeken zullen organiseren om een gemeenschappelijke aanbeveling op te stellen
met het oog op de besluiten als bedoeld in bijlage I, punt 5, onder b), tweede streepje, van de overeenkomst,
Overwegende dat bij Besluit nr. 101/2001 van het Gemengd Comité van de EER van 28 september 2001
de overeenkomstsluitende partijen bij EER-overeenkomst, rekening houdende met de aanbevelingen uitgebracht na de gezamenlijke inspectiebezoeken door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de
Commissie, het besluit tot aanpassing van punt 39 (Beschikking 97/778/EG van de Commissie) van deel
1.2 van hoofdstuk I bij bijlage I bij de EER-overeenkomst is vervangen,
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Overwegende dat om die reden Besluit nr. 325/99/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA
van 16 december 1999 waarin een lijst is opgesteld van grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen die
erkend zijn voor de veterinaire controles van producten en dieren uit derde landen, dient te worden ingetrokken,
Overwegende dat de regering van IJsland de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA verzocht heeft de
grensinspectieposten in de havens van Húsavík, Njarðvík, Siglufjörður en þorlákshöfn toe te voegen aan de
lijst van grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen die erkend zijn voor de veterinaire controles van
producten en dieren uit derde landen,
Overwegende dat de regering van Noorwegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft verzocht
de grensinspectiepost in de haven van Måløy toe te voegen aan de lijst van grensinspectieposten in IJsland
en Noorwegen die erkend zijn voor de veterinaire controles van producten en dieren uit derde landen,
Overwegende dat de toevoeging van de grensinspectieposten in de IJslandse havens van Húsavík, Njarðvík,
Siglufjörður en þorlákshöfn en van de grensinspectiepost in de Noorse haven van Måløy aan de lijst van
grensinspectieposten vervat in de bijlage bij dit besluit is gebaseerd op een gemeenschappelijke aanbeveling
(Doc. nr. 02-02893-A en 02-02898-A) uitgebracht na een gezamenlijk inspectiebezoek door de inspecteurs
van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de Commissie, als bedoeld in punt 4.B, onder 3), van
de inleiding van bijlage I bij de EER-overeenkomst,
Overwegende dat op basis van een initiatief van de Commissie en op een gemeenschappelijke aanbeveling
door de inspecteurs van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de Commissie (Doc. nr. 0202893-A en 02-02898-A), het inspectiecentrum in Kirkenes Port aangepast is tot een grensinspectiepost,
Overwegende dat op verzoek van de regering van IJsland en de regering van Noorwegen diverse wijzigingen zijn aangebracht in de details betreffende de lijst van opgenomen grensinspectieposten in het besluit
tot wijziging van punt 39 (Beschikking 97/778/EG van de Commissie) van deel 1.2 van hoofdstuk I van
bijlage I bij de EER-overeenkomst,
Overwegende dat de inspectiecentra op dezelfde wijze zijn opgesomd als het geval is in een lijst
inspectiecentra in de Europese Unie die de Commissie heeft gegeven in Beschikking 2001/881/EG
Commissie van 7 december 2001 tot vaststelling van een lijst van grensinspectieposten die zijn
voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen, en tot bijwerking
uitvoeringsbepalingen inzake de door deskundigen van de Commissie te verrichten controles,

van de
van de
erkend
van de

Overwegende dat de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bij Besluiten nrs. 60/02/COL en 85/02/COL
de zaak heeft voorgelegd aan het Veterinair Comité van de EVA dat de Toezichthoudende Autoriteit van de
EVA bijstaat,
Overwegende dat de maatregelen waarin dit besluit voorziet in overeenstemming zijn met het advies van
het Veterinair comité van de EVA dat de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bijstaat,
BESLUIT:

1. De veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten uit derde landen die in IJsland en
Noorwegen worden binnengebracht, worden door de bevoegde nationale autoriteiten verricht in de
erkende grensinspectieposten die in de lijst in de bijlage bij dit besluit zijn opgenomen.
2. Besluit nr. 325/99/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 16 december 1999 waarin
een lijst is opgesteld van grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen die erkend zijn voor de veterinaire controles van producten en dieren uit derde landen, wordt bij dezen ingetrokken.
3. Dit besluit treedt in werking op 27 mei 2002.
4. Dit besluit is gericht tot IJsland en Noorwegen.
5. Van dit besluit is de tekst in de Engelse taal authentiek.

Gedaan te Brussel, 24 mei 2002.
Voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA
Einar M. BULL

Voorzitter
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BIJLAGE
Lijst van erkende grensinspectieposten
1

= Naam

2

= Animo-code

3

= Type
A
F
P
R

=
=
=
=

Luchthaven
Spoorweg
Zeehaven
Weg

4

= Inspectiecentrum

5

= Producten
HC
NHC
NT
T
T(FR)
T(CH)

6

Producten voor menselijke consumptie
Andere producten
Geen temperatuureisen
Bevroren/gekoelde producten
Bevroren producten
Gekoelde producten

= Levende dieren
U
E
O

5-6

=
=
=
=
=
=

= Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen
= Geregistreerde paardachtigen zoals omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad
= Andere dieren

= Bijzondere opmerkingen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

= Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van
artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG van de Raad
= Uitsluitend verpakte producten
= Uitsluitend visserijproducten
= Uitsluitend dierlijke eiwitten
= Uitsluitend wol en huiden
= Uitsluitend stro en hooi
= Uitsluitend sperma en embryo's
= Uitsluitend wol
= IJslandse pony's (enkel van april tot oktober)
= Uitsluitend varkens uit Cyprus
= Uitsluitend uit Malta
= Uitsluitend paardachtigen
= Uitsluitend tropische vis
= Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels)
= Uitsluitend dierentuindieren
= Uitsluitend onverpakte diervoeders
= Uitsluitend uit Hongarije
= Uitsluitend acquacultuurdieren
= Uitsluitend vismeel (met inbegrip van visvoer)

Land: IJsland
1

2

3

4

5

Akureyri

1700499

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(20)

Eskifjörður

1700599

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Hafnarfjörður

1700299

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(20)

Húsavík

1701399

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Ísafjörður

1700399

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Keflavík Airport

1700799

A

HC(1)(2)(3)

6

O(19)
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2

3

5

Njarðvík

1701999

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-NT(20)

Reykjavik

1700199

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(20)

Siglufjörður

1702199

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

þorlákshöfn

1701899

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

2

3

Borg

1501499

P

HC, NHC

Båtsfjord

1501199

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

Hammerfest

1501099

P

6

Land: Noorwegen
1

Honningsvåg

1501799

P

Kirkenes

1502199

P

Kristiansund

1500299

P

Måløy

1500599

P

4

5

Alta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Leirvika

HC-T(1)(2)(3)

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

Honningsvåg

HC-T(1)(2)(3)

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

6

E(10)

HC-T(FR)(1)(2)(3)
Bud

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Harøysund

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Moldøen

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Oslo

1500199

P

HC, NHC

Oslo

1501399

A

HC, NHC

Skjervøy

1502099

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Sortland

1501699

P

Andenes

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

U,E,O
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1

2

3

4

Stavanger

1500399

P

Tananger

Storskog

1501299

R

Tromsø

1500999

P

Trondheim

1500799

P

Vadsø

1501599

P

Ålesund

1500699

P

L 69/35
5

6

NHC (20)
HC, NHC

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Dåfjord

HC-T(1)(2)(3)

Kaldfjord

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Lenangen

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Senjahopen

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Vannøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)
HC-T(1)(2)(3)

Svartnes

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Vadsø

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Gangstøvika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Skutvik

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

U,E,O
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RECTIFICATIES
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 98/2003 van de Commissie van 20 januari 2003 tot vaststelling van de
voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de voorziening van bepaalde essentiële producten
voor menselijke consumptie, voor verwerking of voor verbruik als productiemiddel in de landbouw en voor
de levering van levende dieren en eieren aan de ultraperifere regio's overeenkomstig de Verordeningen (EG)
nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en EG nr. 1454/2001 van de Raad
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 14 van 21 januari 2003)
Bladzijde 44, bijlage IV, deel 1, rundveehouderij, Madeira, kolom „GN-code”:
— voor fokrunderen (kolom „Omschrijving van de goederen”):
in plaats van:
te lezen:

„1002 10 00 t/m 0102 10 90”,
„0102 10 10 t/m 0102 10 90”;

— voor mestrunderen (1) (kolom „Omschrijving van de goederen”):
in plaats van:
te lezen:

„1002 90”,
„0102 90”.

Bladzijde 45, bijlage IV, deel 4, schapen- en geitenhouderij, Madeira, kolom „GN-code”:
Voor fokschapen en fokgeiten, vrouwelijke dieren (1) (kolom „Omschrijving van de goederen”):
in plaats van:
te lezen:

„0404 10 10 en 0104 20 10”,
„0104 10 10 en 0104 20 10”.

Bladzijde 45, bijlage IV, deel 4, schapen-en geitenhouderij, Azoren, kolom „GN-code”:
Voor fokschapen en fokgeiten, vrouwelijke dieren (1) (kolom „Omschrijving van de goederen”):
in plaats van:
te lezen:

„0404 10 10 en 0104 20 10”,
„0104 10 10 en 0104 20 10”.

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 398/2003 van de Commissie van 3 maart 2003 inzake de levering van
granen als voedselhulp
(Publicatieblad van de Europese Unie L 59 van 4 maart 2003)
Bladzijde 11, punt 16:
in plaats van: „— doorgangshaven of transitpakhuis: Djibouti”,
te lezen:
„— doorgangshaven of transitpakhuis: Berbera”.
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