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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 985/2003 VAN DE RAAD
van 5 juni 2003
tot wijziging van de antidumpingmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 1334/1999 zijn vastgesteld ten aanzien van magnesiumoxide uit de Volksrepubliek China
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

de verschillende verkoopvormen kan ertoe leiden dat de
antidumpingmaatregelen worden ontdoken. De bedrijven
kunnen immers de prijs bij invoer in de Gemeenschap
op een kunstmatig hoog niveau vaststellen om te voorkomen dat antidumpingrechten moeten worden betaald.
Deze kunstmatig hoge prijs kan berusten op een
afspraak tussen verbonden bedrijven of het gevolg zijn
van verschillende verkooptransacties voordat de
goederen worden ingeklaard.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22
december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) (hierna „de basisverordening” genoemd),
en met name op artikel 11, lid 3,
Gezien het voorstel dat de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité heeft ingediend,

(4)

De bestaande maatregelen lijken daarom niet voldoende
om de gevolgen van de schadeveroorzakende dumping
tegen te gaan.

(5)

Voorts houden de thans geldende maatregelen geen rekening met situaties waarin de invoergoederen voor het
brengen in het vrije verkeer zijn beschadigd. Daar antidumpingmaatregelen niet verder dienen te gaan dan
noodzakelijk is om schade te voorkomen, moet rekening
worden gehouden met een waardevermindering van
goederen wanneer deze zijn beschadigd voordat zij in de
Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht.

Overwegende hetgeen volgt:
A. PROCEDURE

1. Thans geldende maatregelen
(1)

In juni 1999 heeft de Raad bij Verordening (EG) nr.
1334/1999 (2) definitieve antidumpingmaatregelen vastgesteld ten aanzien van magnesiumoxide uit de Volksrepubliek China in de vorm van een minimuminvoerprijs.
2. Inleiding van de procedure

(2)

(3)

Op 13 juni 2002 heeft de Commissie door middel van
een bericht („bericht van inleiding”) in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen (3) de inleiding bekendgemaakt, op grond van artikel 11, lid 3, van de basisverordening, van een tussentijdse procedure voor de eventuele
herziening van de antidumpingmaatregelen die van
toepassing waren op magnesiumoxide uit de Volksrepubliek China.
De herzieningsprocedure werd ingeleid op initiatief van
de Commissie, die wenste na te gaan of de vorm van de
antidumpingmaatregelen gepast was. Deze maatregelen
bestaan uit een minimuminvoerprijs, bij de toepassing
waarvan geen onderscheid wordt gemaakt tussen de
verkoop aan gebonden en niet-gebonden bedrijven of
tussen rechtstreekse verkoop naar de Gemeenschap en
onrechtstreekse verkoop, dat wil zeggen wanneer het
betrokken product niet rechtstreeks door de exporteur in
het betrokken land aan een importeur in de Gemeenschap wordt verkocht. Dit gebrek aan onderscheid tussen

(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 159 van 25.6.1999, blz. 1.
(3) PB C 140 van 13.6.2002, blz. 6.

3. Onderzoek
(6)

De Commissie heeft de haar bekende belanghebbende
producenten/exporteurs,
importeurs,
verwerkende
bedrijven en hun organisaties, alsmede de vertegenwoordigers van het betrokken exportland en de producenten
in de Gemeenschap van de opening van het onderzoek
in kennis gesteld.

(7)

De betrokkenen werden in de gelegenheid gesteld hun
standpunt schriftelijk uiteen te zetten en binnen de in
het bericht van inleiding vermelde termijn een onderhoud aan te vragen.

(8)

Een kamer van koophandel in de Volksrepubliek China
alsmede producenten en importeurs/handelaars in de
Gemeenschap hebben hun standpunt schriftelijk uiteengezet. Alle partijen die binnen de gestelde termijn om
een mondeling onderhoud hadden verzocht en die
konden aantonen dat er bijzondere redenen waren om
hen te horen, werden in de gelegenheid gesteld te
worden gehoord.
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waaronder onderzoeken naar de absorptie van antidumpingrechten, daar deze lage transactiewaarden als basis
zullen dienen voor de vaststelling van de nieuwe exportprijs, waardoor de dumpingmarge hoger kan uitvallen.
In geval van een ad-valoremrecht blijken de (lage) transactiewaardes uit de verzendingsdocumenten.

De Commissie heeft alle gegevens die zij voor de beoordeling van de gepastheid van de geldende maatregelen
noodzakelijk achtte, ingewonnen en geverifieerd.

B. VERKOOP AAN VERBONDEN EN NIET-VERBONDEN
BEDRIJVEN
(10)

Bij uitvoer naar bedrijven in de Gemeenschap waarmee
zij banden hebben, kunnen de exporteurs waarvoor de
maatregelen gelden, een prijs op de factuur vermelden
die hoger is dan de minimuminvoerprijs en het
verbonden bedrijf hiervoor na inklaring compenseren.
Hierdoor kan de minimuminvoerprijs ondoeltreffend
worden, daar het betrokken product in feite nog tegen
een lagere prijs dan de minimuminvoerprijs in de
Gemeenschap wordt ingevoerd. Dit kan ertoe leiden dat
in de Gemeenschap wederverkoopprijzen worden aangerekend die verhinderen dat de beoogde gevolgen van de
maatregelen, namelijk het wegnemen van de schadelijke
gevolgen van dumping, worden bereikt.

(13)

Ten slotte wordt opgemerkt dat verbonden partijen bij
minimuminvoerprijzen sterker gemotiveerd zullen zijn
de prijzen te manipuleren. Bij minimuminvoerprijzen
kan het antidumpingrecht door prijsmanipulatie geheel
en al worden ontdoken. Bij een ad-valoremrecht daarentegen leidt prijsmanipulatie tot de heffing van een lager
recht, daar het recht een percentage is van de prijs. Het
risico dat de prijzen worden gemanipuleerd is daarom
groter bij toepassing van minimuminvoerprijzen dan bij
toepassing van een ad-valoremrecht.

(11)

Indien evenwel bij verkoop door exporteurs in de Volksrepubliek China aan verbonden importeurs in de
Gemeenschap een ad-valoremrecht wordt toegepast, is
de kans minder groot dat het recht wordt ontdoken en
eventuele prijsmanipulaties worden eerder ontdekt. Een
ad-valoremrecht wordt vastgesteld aan de hand van de
bepalingen van het communautair douanewetboek (1)
inzake de vaststelling van de douanewaarde. Bij transacties tussen niet-verbonden partijen gaat het communautair douanewetboek ervan uit dat de waarde van de
invoergoederen voor douanedoeleinden normalerwijze
de transactiewaarde is. De douane aanvaardt de transactiewaarde tussen verbonden partijen wanneer de exporteur kan aantonen dat deze waarde niet veel verschilt
van een van de transactiewaarden zoals bedoeld in
artikel 30 van het communautair douanewetboek. Het
behoort tot de dagelijkse werkzaamheden van de douane
om te laag opgegeven transactiewaardes te ontdekken.
Indien de douane een kunstmatig lage interneoverdrachtprijs tussen verbonden partijen ontdekt, berekent zij een
nieuwe, hogere douanewaarde. De douanewetgeving van
de Gemeenschap (2) bevat een uitgebreide definitie van
het begrip „verbonden partijen” voor douanedoeleinden.
Het behoort tot de gewone werkzaamheden van de
douane te bepalen of het om transacties tussen
verbonden partijen gaat, en de douane is goed toegerust
om de status vast te stellen van de bedrijven die het
betrokken product verhandelen. Dit betekent dat indien
een ad-valoremrecht van toepassing is, de douane in
staat is een aangegeven onregelmatige waarde tussen
verbonden partijen te ontdekken, waardoor ontduiking
van antidumpingmaatregelen moeilijker wordt.

(14)

De EG-producenten hebben verzocht dat de vorm van
de maatregelen niet wordt gewijzigd voor transacties
tussen verbonden importeurs. Zij voerden aan dat er een
risico is dat de nationale douaneautoriteiten de status
van verbonden importeurs niet goed kunnen vaststellen.
Niet-verbonden importeurs zouden zich als verbonden
importeurs voordoen en ten onrechte een voordeel
verkrijgen door de toepassing van het ad-valoremrecht
in plaats van de toepassing van de minimuminvoerprijs.
Het is evenwel zo, zoals hierboven vermeld, dat de
douane de status van de betrokkenen wel kan vaststellen.
Bovendien, wat de vorm van een antidumpingmaatregel
ook is, een minimuminvoerprijs of een ad-valoremrecht,
het gevolg is hetzelfde, namelijk het wegnemen van de
schadelijke gevolgen van dumping. Om deze redenen,
zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat importeurs zich
ten onrechte als verbonden partijen voordoen, zal het
recht hetzelfde gevolg hebben, terwijl het risico op
ontduiking in het algemeen minder zal zijn.

(15)

Op grond van het bovenstaande wordt ook geconcludeerd dat, indien bij verkoop door exporteurs in de
Volksrepubliek China aan verbonden partijen in de
Gemeenschap een ad-valoremrecht geldt, het risico op
ontduiking van het recht veel minder groot is. Het
verzoek van de EG-producenten om de vorm van de
maatregelen niet te wijzigen voor verbonden importeurs,
wordt daarom afgewezen.

(16)

De EG-producenten voerden ook aan dat de definitie van
de prijs in het dispositief van Verordening (EG) nr.
1334/1999 „nettoprijs franco grens Gemeenschap” het
de importeur nog steeds mogelijk maakt de goederen in
te klaren in de lokalen van de eindafnemer, met inbegrip
van alle logistieke kosten vanaf „cif vrij uit” tot „franco
eindafnemer” en dat de invoerprijs daardoor kunstmatig
kon worden opgevoerd. Daarom werd verzocht de
bewoording te wijzigen in „franco haven Gemeenschap”.

(12)

Het te betalen recht is dan gebaseerd op de transactiewaarde. Een verlaging van de transactiewaarde heeft
gevolgen voor daaropvolgende herzieningsonderzoeken,

(1) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.
(2) Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993
houdende enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG)
nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair
douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1). Verordening
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 444/2002 (PB L 68
van 12.3.2002, blz. 11).
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(17)

De definitie „nettoprijs franco grens Gemeenschap” betekent evenwel een douanewaarde die uitsluitend de
kosten bevat van vervoer, verzekering, laden, lossen, open overslag van de invoergoederen tot de plaats van
invoer in het douanegebied van de Gemeenschap. Kosten
na de invoer vanaf de grens tot de eindafnemer zijn niet
in de douanewaarde opgenomen en het verzoek wordt
daarom als ongegrond afgewezen.

(18)

De EG-producenten voerden eveneens aan dat de maatregelen een dubbele vorm dienden te hebben om
absorptie te voorkomen, dat namelijk een minimuminvoerprijs zou moeten gelden, of een ad-valoremrecht,
indien dit hoger is, om prijsmanipulatie te voorkomen.
Dit argument was niet verder onderbouwd en werd
daarom afgewezen.

(19)

Eén Kamer van Koophandel voerde ten slotte aan dat
een transactie tegen of boven de minimuminvoerprijs
geen schade veroorzaakt, ongeacht het feit of deze transactie verbonden of niet-verbonden partijen betreft.
Indien een ad-valoremrecht wordt toegepast op een prijs
die gelijk is aan of hoger dan de minimuminvoerprijs, is
er een hogere bescherming dan die welke noodzakelijk is
om de schade weg te nemen.

(20)

In dit verband wordt erop gewezen dat wat de vorm ook
is, minimuminvoerprijs of ad-valoremrecht, de antidumpingmaatregel hetzelfde effect heeft, namelijk het
wegnemen van de schadelijke gevolgen van dumping.
Anderzijds wordt niet voorgesteld dat het ad-valoremrecht naast de minimuminvoerprijs moet worden toegepast, maar in plaats van de minimuminvoerprijs. Zoals
hierboven uiteengezet kunnen exporteurs van producten
waarvoor antidumpingmaatregelen gelden gemakkelijk
kunstmatig hoge prijzen (dat wil zeggen prijzen boven
de minimuminvoerprijs) op de factuur vermelden
wanneer zij naar verbonden partijen in de Gemeenschap
uitvoeren en deze prijzen na inklaring compenseren.
Hierdoor kan de minimuminvoerprijs zinloos worden en
de wederverkoopprijzen in de Gemeenschap kunnen dan
zodanig zijn dat de maatregelen het beoogde effect
missen. Om deze reden, en gezien het ernstige risico van
prijsmanipulatie bij verkoop tussen verbonden partijen,
wordt het argument van de Kamer van Koophandel afgewezen.

C. RECHTSTREEKSE/ONRECHTSTREEKSE
VERKOOP
TUSSEN NIET-VERBONDEN PARTIJEN

(21)

Bij verkoop tussen niet-verbonden partijen dient verder
een onderscheid te worden gemaakt tussen rechtstreekse
verkoop (dat wil zeggen tussen een importeur in de
Gemeenschap en een exporteur in het betrokken land)
en onrechtstreekse verkoop (dat wil zeggen niet rechtstreeks door een exporteur in het betrokken land aan
een importeur in de Gemeenschap), daar in het laatste
geval hetzelfde risico van prijsmanipulatie aanwezig is.
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(22)

Een importeur voerde aan dat geen onderscheid dient te
worden gemaakt tussen rechtstreekse en onrechtstreekse
verkoop naar de Gemeenschap, daar dit tot een ongelijke
behandeling van importeurs zou leiden. Zo zouden
importeurs die de goederen via handelaren in derde
landen aankopen, benadeeld zijn ten opzichte van
importeurs die de goederen rechtstreeks bij een exporteur in het betrokken land aankopen, zelfs indien alle
betrokken ondernemingen geen banden met elkaar
hebben.

(23)

Op de eerste plaats wordt erop gewezen dat de twee
soorten maatregelen ten doel hebben een einde te maken
aan de schadelijke gevolgen van dumping en dus van
dezelfde orde zijn. Voorts vloeit het onderscheid tussen
rechtstreekse en onrechtstreekse verkoop voort uit de
noodzaak om het risico van prijsmanipulatie te
beperken. Dit risico is steeds aanwezig wanneer een
exporteur in de Volksrepubliek China niet rechtstreeks
verkoopt aan een niet-verbonden importeur in de
Gemeenschap, daar het, bij verkoop via handelaars in
derde landen, door het grotere aantal betrokkenen voor
de douane moeilijker wordt de verschillende stadia na te
trekken. De ernst van dit risico werd onderstreept in het
Jaarverslag over het begrotingsjaar 2000 van de Europese Rekenkamer (1). Gezien het ernstige risico van prijsmanipulatie bij onrechtstreekse verkoop, dat geacht
wordt zwaarder te wegen dan het mogelijke nadeel voor
importeurs bij aankoop in derde landen, wordt het argument van de importeur afgewezen.

(24)

De conclusie is derhalve dat de minimuminvoerprijs van
toepassing blijft bij rechtstreekse verkoop door exporteurs in de Volksrepubliek China aan een niet-verbonden
partij in de Gemeenschap, omdat deze maatregel bij het
oorspronkelijke onderzoek als de meest passende werd
beschouwd. Om het risico van prijsmanipulatie te
verminderen, is in alle andere gevallen het eerder vastgestelde ad-valoremrecht van 27,1 % (2) van toepassing.

D. BESCHADIGDE GOEDEREN
(25)

Volgens artikel 145 van Verordening (EEG) nr. 2454/93
moet de douanewaarde, wanneer goederen voordat zij in
het vrije verkeer worden gebracht, zijn beschadigd,
worden bepaald door een verhoudingsgewijze aanpassing aan de werkelijk betaalde of te betalen prijs.
Daarom volgen de ad-valoremrechten op beschadigde
goederen de vermindering van de betaalde of te betalen
prijzen en wordt het te betalen recht automatisch
verminderd.

(26)

Voor beschadigde goederen waarvoor een minimuminvoerprijs geldt, wordt het verschuldigde recht, dat wil
zeggen het verschil tussen de minimuminvoerprijs en de
nettoprijs, franco grens Gemeenschap, vóór inklaring,
niet automatisch verlaagd. Dit betekent dat de maatregelen, indien de minimuminvoerprijs voor onbeschadigde goederen ook geldt voor beschadigde goederen,
verder gaan dan noodzakelijk is om een einde te maken
aan de schade.

(1) PB C 359 van 15.12.2001, blz. 1, paragrafen 1.31 en 1.35.
(2) Verordening (EEG) nr. 1473/93 (PB L 145 van 17.6.1993, blz. 1).
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Om een dergelijke situatie te verhelpen, dient de minimuminvoerprijs voor beschadigde goederen te worden
verminderd met een percentage dat overeenstemt met de
vermindering van de werkelijke betaalde of te betalen
prijs. Het verschuldigde recht zal dan gelijk zijn aan het
verschil tussen de verlaagde minimuminvoerprijs en de
verlaagde nettoprijs, franco grens Gemeenschap, vóór
inklaring.
De EG-producenten voerden aan dat de douanewaarde
van beschadigde goederen, om fraude te voorkomen,
door een onafhankelijke deskundige moet worden vastgesteld.
De douanewaarde van al dan niet beschadigde goederen
wordt evenwel vastgesteld door de douane, overeenkomstig de bepalingen van het communautair douanewetboek. Gezien het bestaan van deze bepalingen die een
hoge mate van onpartijdigheid waarborgen, bestaat er
geen behoefte aan verdere bepalingen terzake. Het
verzoek wordt daarom afgewezen.
Omdat belanghebbenden geen geldige argumenten
hebben aangevoerd die voor het tegendeel pleiten, wordt
geconcludeerd dat, wanneer goederen voor het brengen
in het vrije verkeer zijn beschadigd, het verschuldigde
recht gelijk dient te zijn aan het verschil tussen de
verminderde minimuminvoerprijs en de verminderde
nettoprijs, franco grens Gemeenschap, vóór inklaring,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

„2.

11.6.2003

Het bedrag van het antidumpingrecht is:

a) gelijk aan het verschil tussen de minimuminvoerprijs
van 112 EUR per ton en de nettoprijs, franco grens
Gemeenschap, vóór inklaring, wanneer laatstgenoemde
prijs:
— lager is dan de minimuminvoerprijs en
— vastgesteld is aan de hand van een door een exporteur in de Volksrepubliek China opgestelde factuur
die rechtstreeks is gericht aan een niet-verbonden
partij in de Gemeenschap (aanvullende Taric-code
A420);
b) nihil, indien de nettoprijs, franco grens Gemeenschap,
vóór inklaring, vastgesteld aan de hand van een door
een exporteur in de Volksrepubliek China opgestelde
factuur die rechtstreeks is gericht aan een nietverbonden partij in de Gemeenschap, gelijk is aan of
hoger dan de minimuminvoerprijs van 112 EUR per
ton (aanvullende Taric-code A420);
c) gelijk aan een ad-valoremrecht van 27,1 % in alle andere
gevallen dan die welke onder a) en b) zijn beschreven
(aanvullende Taric-code A999).
Wanneer het antidumpingrecht wordt vastgesteld overeenkomstig lid 2, onder a), en de goederen voor het brengen
in het vrije verkeer zijn beschadigd waardoor de werkelijk
betaalde of te betalen prijs is aangepast voor de vaststelling
van de douanewaarde overeenkomstig artikel 145 van
Verordening (EEG) nr. 2454/93, wordt bovengenoemde
minimuminvoerprijs verminderd met het percentage dat
overeenstemt met de aanpassing van de werkelijk betaalde
of te betalen prijs. Het verschuldigde recht is dan gelijk aan
het verschil tussen de verminderde minimuminvoerprijs en
de verminderde nettoprijs, franco grens Gemeenschap, vóór
inklaring.”.

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1334/1999 wordt
vervangen door:

Deze verordening treedt in werking op de 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 Luxemburg, 5 juni 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
M. STRATAKIS
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VERORDENING (EG) Nr. 986/2003 VAN DE RAAD
van 5 juni 2003
tot wijziging van de antidumpingmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 360/2000 zijn vastgesteld ten aanzien van doodgebrand (gesinterd) magnesiet uit de Volksrepubliek China
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

De bestaande maatregelen lijken daarom niet voldoende
om de gevolgen van de schadeveroorzakende dumping
tegen te gaan.

(5)

Voorts houden de thans geldende maatregelen geen rekening met situaties waarin de invoergoederen voor het
brengen in het vrije verkeer zijn beschadigd. Daar antidumpingmaatregelen niet verder dienen te gaan dan
noodzakelijk om schade te voorkomen, moet rekening
worden gehouden met een waardevermindering van
goederen wanneer deze zijn beschadigd voordat zij in de
Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22
december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) (hierna „de basisverordening” genoemd),
en met name op artikel 11, lid 3,
Gezien het voorstel dat de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité heeft ingediend,
Overwegende hetgeen volgt:

3. Onderzoek

A. PROCEDURE

1. Thans geldende maatregelen
(1)

(6)

De Commissie heeft de haar bekende belanghebbende
producenten/exporteurs,
importeurs,
verwerkende
bedrijven en hun organisaties, alsmede de vertegenwoordigers van het betrokken exportland en de producenten
in de Gemeenschap van de opening van het onderzoek
in kennis gesteld.

(7)

De betrokkenen werden in de gelegenheid gesteld hun
standpunt schriftelijk uiteen te zetten en binnen de in
het bericht van inleiding vermelde termijn een onderhoud aan te vragen.

(8)

Een kamer van koophandel in de Volksrepubliek China
alsmede producenten en importeurs/handelaars in de
Gemeenschap hebben hun standpunt schriftelijk uiteengezet. Alle partijen die binnen de gestelde termijn om
een mondeling onderhoud hadden verzocht en die
konden aantonen dat er bijzondere redenen waren om
hen te horen, werden in de gelegenheid gesteld te
worden gehoord.

(9)

De Commissie heeft alle gegevens die zij voor de beoordeling van de gepastheid van de geldende maatregelen
noodzakelijk achtte ingewonnen en geverifieerd.

In februari 2000 heeft de Raad bij Verordening (EG) nr.
360/2000 (2) definitieve antidumpingmaatregelen vastgesteld ten aanzien van doodgebrand (gesinterd) magnesiet
uit de Volksrepubliek China in de vorm van een minimuminvoerprijs.
2. Inleiding van de procedure

(2)

(3)

Op 13 juni 2002 heeft de Commissie door middel van
een bericht („Bericht van inleiding”) in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen (3) de inleiding bekendgemaakt, op grond van artikel 11, lid 3, van de basisverordening, van een tussentijdse procedure voor de eventuele
herziening van de antidumpingmaatregelen die van
toepassing waren op doodgebrand (gesinterd) magnesiet
uit de Volksrepubliek China.
De herzieningsprocedure werd ingeleid op initiatief van
de Commissie die wenste na te gaan of de vorm van de
antidumpingmaatregelen gepast was. Deze maatregelen
bestaan uit een minimuminvoerprijs, bij de toepassing
waarvan geen onderscheid wordt gemaakt tussen de
verkoop aan gebonden en niet-gebonden bedrijven of
tussen rechtstreekse verkoop naar de Gemeenschap en
onrechtstreekse verkoop, dat wil zeggen wanneer het
betrokken product niet rechtstreeks door de exporteur in
het betrokken land aan een importeur in de Gemeenschap wordt verkocht. Dit gebrek aan onderscheid tussen
de verschillende verkoopvormen kan ertoe leiden dat de
antidumpingmaatregelen worden ontdoken. De bedrijven
kunnen immers de prijs bij invoer in de Gemeenschap
op een kunstmatig hoog niveau vaststellen om te voorkomen dat antidumpingrechten moeten worden betaald.
Deze kunstmatig hoge prijs kan berusten op een
afspraak tussen verbonden bedrijven of het gevolg zijn
van verschillende verkooptransacties voordat de
goederen worden ingeklaard.

(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 46 van 18.2.2000, blz. 1.
(3) PB C 140 van 13.6.2002, blz. 4.

B. VERKOOP AAN VERBONDEN EN NIET-VERBONDEN
BEDRIJVEN
(10)

Bij uitvoer naar bedrijven in de Gemeenschap waarmee
zij banden hebben, kunnen de exporteurs waarvoor de
maatregelen gelden een prijs op de factuur vermelden
die hoger is dan de minimuminvoerprijs en het
verbonden bedrijf hiervoor na inklaring compenseren.
Hierdoor kan de minimuminvoerprijs ondoeltreffend
worden, daar het betrokken product in feite nog tegen
een lagere prijs dan de minimuminvoerprijs in de
Gemeenschap wordt ingevoerd. Dit kan ertoe leiden dat
in de Gemeenschap wederverkoopprijzen worden aangerekend die verhinderen dat de beoogde gevolgen van de
maatregelen, namelijk het wegnemen van de schadelijke
gevolgen van dumping, worden bereikt.
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Indien evenwel bij verkoop door exporteurs in de Volksrepubliek China aan verbonden importeurs in de
Gemeenschap een ad-valoremrecht wordt toegepast, is
de kans minder groot dat het recht wordt ontdoken en
eventuele prijsmanipulaties worden eerder ontdekt. Een
ad-valoremrecht wordt vastgesteld aan de hand van de
bepalingen van het communautair douanewetboek (1)
inzake de vaststelling van de douanewaarde. Bij transacties tussen niet-verbonden partijen gaat het communautair douanewetboek ervan uit dat de waarde van de
invoergoederen voor douanedoeleinden normalerwijze
de transactiewaarde is. De douane aanvaardt de transactiewaarde tussen verbonden partijen wanneer de exporteur kan aantonen dat deze waarde niet veel verschilt
van een van de transactiewaarden als bedoeld in artikel
30 van het communautair douanewetboek. Het behoort
tot de dagelijkse werkzaamheden van de douane om te
laag opgegeven transactiewaarden te ontdekken. Indien
de douane een kunstmatig lage interne-overdrachtprijs
tussen verbonden partijen ontdekt, berekent zij een
nieuwe, hogere douanewaarde. De douanewetgeving van
de Gemeenschap (2) bevat een uitgebreide definitie van
het begrip „verbonden partijen” voor douanedoeleinden.
Het behoort tot de gewone werkzaamheden van de
douane te bepalen of het om transacties tussen
verbonden partijen gaat, en de douane is goed toegerust
om de status vast te stellen van de bedrijven die het
betrokken product verhandelen. Dit betekent dat indien
een ad-valoremrecht van toepassing is, de douane in
staat is een aangegeven onregelmatige waarde tussen
verbonden partijen te ontdekken, waardoor ontduiking
van antidumpingmaatregelen moeilijker wordt.

Het te betalen recht is dan gebaseerd op de transactiewaarde. Een verlaging van de transactiewaarde heeft
gevolgen voor daaropvolgende herzieningsonderzoeken,
waaronder onderzoeken naar de absorptie van antidumpingrechten, daar deze lage transactiewaarden als basis
zullen dienen voor de vaststelling van de nieuwe exportprijs, waardoor de dumpingmarge hoger kan uitvallen.
In geval van een ad-valoremrecht, blijken de (lage) transactiewaarden uit de verzendingsdocumenten.

Ten slotte wordt opgemerkt dat verbonden partijen bij
minimuminvoerprijzen sterker gemotiveerd zullen zijn
de prijzen te manipuleren. Bij minimuminvoerprijzen
kan het antidumpingrecht door prijsmanipulatie geheel
en al worden ontdoken. Bij een ad-valoremrecht daarentegen leidt prijsmanipulatie tot de heffing van een lager
recht, daar het recht een percentage is van de prijs. Het

(1) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.
(2) Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993
houdende enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG)
nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair
douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 444/2002 (PB L 68 van 12.3.2002,
blz. 11).
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risico dat de prijzen worden gemanipuleerd is daarom
groter bij toepassing van minimuminvoerprijzen dan bij
toepassing van een ad-valoremrecht.

(14)

De EG-producenten hebben verzocht dat de vorm van
de maatregelen niet wordt gewijzigd voor transacties
tussen verbonden importeurs. Zij voerden aan dat er een
risico is dat de nationale douaneautoriteiten de status
van verbonden importeurs niet goed kunnen vaststellen.
Niet-verbonden importeurs zouden zich als verbonden
importeurs voordoen en ten onrechte een voordeel
verkrijgen door de toepassing van het ad-valoremrecht
in plaats van de toepassing van de minimuminvoerprijs.
Het is evenwel zo, zoals hierboven vermeld, dat de
douane de status van de betrokkenen wel kan vaststellen.
Bovendien, wat de vorm van een antidumpingmaatregel
ook is, een minimuminvoerprijs of een ad-valoremrecht,
het gevolg is hetzelfde, namelijk het wegnemen van de
schadelijke gevolgen van dumping. Om deze redenen,
zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat importeurs zich
ten onrechte als verbonden partijen voordoen, zal het
recht hetzelfde gevolg hebben, terwijl het risico op
ontduiking in het algemeen minder zal zijn.

(15)

Op grond van het bovenstaande wordt ook geconcludeerd dat indien bij verkoop door exporteurs in de
Volksrepubliek China aan verbonden partijen in de
Gemeenschap een ad-valoremrecht geldt, het risico op
ontduiking van het recht veel minder groot is. Het
verzoek van de EG-producenten de vorm van de maatregelen niet te wijzigen voor verbonden importeurs, wordt
daarom afgewezen.

(16)

De EG-producenten voerden ook aan dat de definitie van
prijs in het dispositief van Verordening (EG) nr. 360/
2000 „nettoprijs franco grens Gemeenschap” het de
importeur nog steeds mogelijk maakt de goederen in te
klaren in de lokalen van de eindafnemer, met inbegrip
van alle logistieke kosten vanaf „cif vrij uit” tot „franco
eindafnemer” en dat de invoerprijs daardoor kunstmatig
kon worden opgevoerd. Daarom werd verzocht de
bewoording te wijzigen in „franco haven Gemeenschap”.

(17)

De definitie „nettoprijs franco grens Gemeenschap” betekent evenwel een douanewaarde die uitsluitend de
kosten bevat van vervoer, verzekering, laden, lossen, open overslag van de invoergoederen tot de plaats van
invoer in het douanegebied van de Gemeenschap. Kosten
na de invoer vanaf de grens tot de eindafnemer zijn niet
in de douanewaarde opgenomen en het verzoek wordt
daarom als ongegrond afgewezen.
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De EG-producenten voerden eveneens aan dat de maatregelen een dubbele vorm dienden te hebben om
absorptie te voorkomen, dat namelijk een minimuminvoerprijs zou moeten gelden, of een ad-valoremrecht,
indien dit hoger is, om prijsmanipulatie te voorkomen.
Dit argument was niet verder onderbouwd en werd
daarom afgewezen.

(19)

De Chinese Kamer van Koophandel voerde ten slotte aan
dat een transactie tegen of boven de minimuminvoerprijs geen schade veroorzaakt, ongeacht het feit of deze
transactie verbonden of niet-verbonden partijen betreft.
Indien een ad-valoremrecht wordt toegepast op een prijs
die gelijk is aan of boven de minimuminvoerprijs, is er
een hogere bescherming dan die welke noodzakelijk is
om de schade weg te nemen.

(20)

In dit verband wordt erop gewezen dat wat de vorm ook
is, minimuminvoerprijs of ad-valoremrecht, de antidumpingmaatregel hetzelfde effect heeft, namelijk het
wegnemen van de schadelijke gevolgen van dumping.
Anderzijds wordt niet voorgesteld dat het ad-valoremrecht naast de minimuminvoerprijs moet worden toegepast, maar in plaats van de minimuminvoerprijs. Zoals
hierboven uiteengezet kunnen exporteurs van producten
waarvoor antidumpingmaatregelen gelden gemakkelijk
kunstmatig hoge prijzen (dat wil zeggen prijzen boven
de minimuminvoerprijs) op de factuur vermelden
wanneer zij naar verbonden partijen in de Gemeenschap
uitvoeren en deze prijzen na inklaring compenseren.
Hierdoor kan de minimuminvoerprijs zinloos worden en
de wederverkoopprijzen in de Gemeenschap kunnen dan
zodanig zijn dat de maatregelen het beoogde effect
missen. Om deze reden, en gezien het ernstige risico van
prijsmanipulatie bij verkoop tussen verbonden partijen,
wordt het argument van de Kamer van Koophandel afgewezen.

landen aankopen benadeeld zijn ten opzichte van importeurs die de goederen rechtstreeks bij een exporteur in
het betrokken land aankopen, zelfs indien alle betrokken
ondernemingen geen banden met elkaar hebben.

(23)

Op de eerste plaats wordt erop gewezen dat de twee
soorten maatregelen ten doel hebben een einde te maken
aan de schadelijke gevolgen van dumping, en dus van
dezelfde orde zijn. Voorts vloeit het onderscheid tussen
rechtstreekse en onrechtstreekse verkoop voort uit de
noodzaak het risico van prijsmanipulatie te beperken.
Dit risico is steeds aanwezig wanneer een exporteur in
de Volksrepubliek China niet rechtstreeks verkoopt aan
een niet-verbonden importeur in de Gemeenschap, daar
het, bij verkoop via handelaars in derde landen, door het
grotere aantal betrokkenen voor de douane moeilijker
wordt de verschillende stadia na te trekken. De ernst van
dit risico werd onderstreept in het Jaarverslag 2000 van
de Europese Rekenkamer (1). Gezien het ernstige risico
van prijsmanipulatie bij onrechtstreekse verkoop, dat
geacht wordt zwaarder te wegen dan het mogelijke
nadeel voor importeurs bij aankoop in derde landen,
wordt het argument van de importeur afgewezen.

(24)

De conclusie is derhalve dat de minimuminvoerprijs van
toepassing blijft bij rechtstreekse verkoop door exporteurs in de Volksrepubliek China aan een niet-verbonden
partij in de Gemeenschap, omdat deze maatregel bij het
oorspronkelijke onderzoek als de meest passende werd
beschouwd. Om het risico van prijsmanipulatie te
verminderen, is in alle andere gevallen het eerder vastgestelde ad-valoremrecht van 63,3 % (2) van toepassing.

D. BESCHADIGDE GOEDEREN

(25)

Volgens artikel 145 van Verordening (EEG) nr. 2454/93
moet de douanewaarde, wanneer goederen voordat zij in
het vrije verkeer worden gebracht zijn beschadigd,
worden bepaald door een verhoudingsgewijze aanpassing aan de werkelijk betaalde of te betalen prijs.
Daarom volgen de ad-valoremrechten op beschadigde
goederen de vermindering van de betaalde of te betalen
prijzen en wordt het te betalen recht automatisch
verminderd.

(26)

Voor beschadigde goederen waarvoor een minimuminvoerprijs geldt, wordt het verschuldigde recht, dat wil
zeggen het verschil tussen de minimuminvoerprijs en de
nettoprijs, franco grens Gemeenschap, vóór inklaring,
niet automatisch verlaagd. Dit betekent dat de maatregelen, indien de minimuminvoerprijs voor onbeschadigde goederen ook geldt voor beschadigde goederen,
verder gaan dan noodzakelijk is om een einde te maken
aan de schade.

C. RECHTSTREEKSE/ONRECHTSTREEKSE
VERKOOP
TUSSEN NIET-VERBONDEN PARTIJEN

(21)

(22)

Bij verkoop tussen niet-verbonden partijen dient verder
een onderscheid te worden gemaakt tussen rechtstreekse
verkoop (dat wil zeggen tussen een importeur in de
Gemeenschap en een exporteur in het betrokken land)
en onrechtstreekse verkoop (dat wil zeggen niet rechtstreeks door een exporteur in het betrokken land aan
een importeur in de Gemeenschap), daar in het laatste
geval hetzelfde risico van prijsmanipulatie aanwezig is.

Een importeur voerde aan dat geen onderscheid dient te
worden gemaakt tussen rechtstreekse en onrechtstreekse
verkoop naar de Gemeenschap, daar dit tot een ongelijke
behandeling van importeurs zou leiden. Zo zouden
importeurs die de goederen via handelaren in derde
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(1) PB C 359 van 15.12.2001, blz. 1, punten 1.31 en 1.35.
(2) Verordening (EG) nr. 3386/93 van de Raad (PB L 306 van
11.12.1993, blz. 16).
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Om een dergelijke situatie te verhelpen dient de
minimuminvoerprijs voor beschadigde goederen te
worden verminderd met een percentage dat overeenstemt met de vermindering van de werkelijke betaalde of
te betalen prijs. Het verschuldigde recht zal dan gelijk
zijn aan het verschil tussen de verlaagde minimuminvoerprijs en de verlaagde nettoprijs, franco grens
Gemeenschap, vóór inklaring.
De EG-producenten voerden aan dat de douanewaarde
van beschadigde goederen, om fraude te voorkomen,
door een onafhankelijke deskundige moet worden vastgesteld.
De douanewaarde van al dan niet beschadigde goederen
wordt evenwel vastgesteld door de douane, overeenkomstig de bepalingen van het communautair douanewetboek. Gezien het bestaan van deze bepalingen die een
hoge mate van onpartijdigheid waarborgen, bestaat er
geen behoefte aan verdere bepalingen terzake. Het
verzoek wordt daarom afgewezen.
Omdat belanghebbenden geen geldige argumenten
hebben aangevoerd die voor het tegendeel pleiten, wordt
geconcludeerd dat, wanneer goederen voor het brengen
in het vrije verkeer zijn beschadigd, het verschuldigde
recht gelijk dient te zijn aan het verschil tussen de
verminderde minimuminvoerprijs en de verminderde
nettoprijs, franco grens Gemeenschap, vóór inklaring,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

„2.
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Het bedrag van het antidumpingrecht is:

a) gelijk aan het verschil tussen de minimuminvoerprijs
van 120 EUR per ton en de nettoprijs, franco grens
Gemeenschap, vóór inklaring, wanneer laatstgenoemde
prijs:
— lager is dan de minimuminvoerprijs, en
— vastgesteld is aan de hand van een door een exporteur in de Volksrepubliek China opgestelde factuur
die rechtstreeks is gericht aan een niet-verbonden
partij in de Gemeenschap (aanvullende Taric-code
A439);
b) nihil, indien de nettoprijs, franco grens Gemeenschap,
vóór inklaring, vastgesteld is aan de hand van een door
een exporteur in de Volksrepubliek China opgestelde
factuur die rechtstreeks is gericht aan een nietverbonden partij in de Gemeenschap, gelijk is aan of
hoger dan de minimuminvoerprijs van 120 EUR per
ton (aanvullende Taric-code A439);
c) gelijk aan een ad-valoremrecht van 63,3 % in alle andere
gevallen dan die welke hierboven onder a) en b) zijn
beschreven (aanvullende Taric-code A999).
Wanneer het antidumpingrecht wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 1, lid 2, onder a), en de goederen voor het
brengen in het vrije verkeer zijn beschadigd waardoor de
werkelijk betaalde of te betalen prijs is aangepast voor de
vaststelling van de douanewaarde overeenkomstig artikel
145 van Verordening (EEG) nr. 2454/93, wordt bovengenoemde minimuminvoerprijs verminderd met het percentage dat overeenstemt met de aanpassing van de werkelijk
betaalde of te betalen prijs. Het verschuldigde recht is dan
gelijk aan het verschil tussen de verminderde minimuminvoerprijs en de verminderde nettoprijs, franco grens
Gemeenschap, vóór inklaring.”.

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 360/2000 wordt
vervangen door:

Deze verordening treedt in werking op de 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 Luxemburg, 5 juni 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
M. STRATAKIS
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VERORDENING (EG) Nr. 987/2003 VAN DE COMMISSIE
van 10 juni 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 11 juni 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 juni 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 10 juni 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 (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052
096
999

83,4
83,0
83,2

0707 00 05

052
999

109,0
109,0

0709 90 70

052
999

92,0
92,0

0805 50 10

382
388
528
999

63,8
57,5
42,0
54,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
508
512
528
720
800
804
999

80,6
117,1
89,5
80,8
85,6
67,9
107,6
224,9
111,7
107,3

0809 10 00

052
999

322,6
322,6

0809 20 95

064
068
400
999

261,1
156,6
280,1
232,6

(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”.

11.6.2003

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 143/11

VERORDENING (EG) Nr. 988/2003 VAN DE COMMISSIE
van 10 juni 2003
houdende opening van openbare inschrijving nr. 45/2003 EG voor de verkoop van alcohol uit
wijnbouwproducten voor nieuwe vormen van industrieel gebruik
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
806/2003 (2),

(5)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Gelet op Verordening (EG) nr. 1623/2000 van de Commissie
van 25 juli 2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen
met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de wijnmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 625/2003 (4), en met name op artikel 80,

Bij openbare inschrijving nr. 45/2003 EG wordt alcohol uit
wijnbouwproducten verkocht voor nieuwe vormen van industrieel gebruik. De alcohol is verkregen bij distillatie als bedoeld
in de artikelen 35 en 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87 en
artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 en is in het
bezit van het Franse interventiebureau.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1623/2000 zijn onder meer de
uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor de afzet van de
door distillatie als bedoeld in de artikelen 27, 28 en 30
van Verordening (EG) nr. 1493/1999 ontstane alcoholvoorraden die in het bezit zijn van de interventiebureaus.

De te koop aangeboden hoeveelheid bedraagt 130 000 hl
alcohol 100 % vol. De nummers van de opslagtanks, de
plaatsen van opslag en de hoeveelheid alcohol 100 % vol in elk
van die opslagtanks zijn vermeld in de bijlage.
Artikel 2

Er dienen openbare inschrijvingen voor de verkoop van
alcohol uit wijnbouwproducten voor nieuwe vormen
van industrieel gebruik te worden gehouden om de voorraden communautaire alcohol uit wijnbouwproducten te
verkleinen en om het mogelijk te maken dat in de
Gemeenschap kleinschalige industriële projecten worden
uitgevoerd of dat alcohol wordt verwerkt tot goederen
die bestemd zijn voor uitvoer voor industriële doeleinden. De door de lidstaten opgeslagen communautaire
alcohol uit wijnbouwproducten bestaat uit hoeveelheden
die zijn verkregen bij distillatie als bedoeld in de artikelen 35 en 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87 van
de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (5), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1677/1999 (6),
alsmede in artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1493/
1999.

De verkoop vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de
artikelen 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 en 101 van
Verordening (EG) nr. 1623/2000 en in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2799/98.

(3)

Sinds Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15
december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire
stelsel voor de euro (7) van toepassing is, moeten de
geboden prijzen en de zekerheden in euro worden uitgedrukt en moeten de betalingen plaatsvinden in euro.

(4)

Het is wenselijk om voor de biedingen minimumprijzen
vast te stellen die naar categorie van eindbestemming
zijn gedifferentieerd.

De biedingen moeten zich bevinden in een verzegelde enveloppe met de vermelding „Soumission — adjudication en vue
de nouvelles utilisations industrielles, no 45/2003 CE” (bod —
openbare inschrijving voor nieuwe vormen van industrieel
gebruik nr. 45/2003 EG), welke enveloppe zelf in de enveloppe
met het adres van het betrokken interventiebureau moet zijn
gedaan.

(2)

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

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

179 van 14.7.1999, blz. 1.
122 van 16.5.2003, blz. 1.
194 van 31.7.2000, blz. 45.
90 van 8.4.2003, blz. 4.
84 van 27.3.1987, blz. 1.
199 van 30.7.1999, blz. 8.
349 van 24.12.1998, blz. 1.

Artikel 3
De biedingen moeten worden afgegeven bij het interventiebureau dat in het bezit is van de betrokken alcohol, namelijk:
Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la
Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.
(33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59),
of bij aangetekend schrijven aan het adres van dit interventiebureau worden toegezonden.

De biedingen moeten het betrokken interventiebureau bereiken
uiterlijk op 30 juni 2003 om 12.00 uur (plaatselijke tijd
Brussel).
Elk bod moet vergezeld gaan van het bewijs dat bij het interventiebureau dat de betrokken alcohol in zijn bezit heeft, een
inschrijvingszekerheid ten bedrage van 4 EUR per hl alcohol
100 % vol is gesteld.
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Artikel 4
De laagste prijs die kan worden geboden, bedraagt 7 EUR per
hl alcohol 100 % vol die bestemd is voor de vervaardiging van
bakkersgist, 26 EUR per hl alcohol 100 % vol die bestemd is
voor de vervaardiging van scheikundige producten van het type
aminen en chloraal voor uitvoer, 32 EUR per hl alcohol 100 %
vol die bestemd is voor de vervaardiging van eau de Cologne
voor uitvoer en 7,5 EUR per hl alcohol 100 % vol die bestemd
is voor andere vormen van industrieel gebruik.

11.6.2003

Het interventiebureau verstrekt alle nuttige inlichtingen over de
kenmerken van de te koop aangeboden alcohol.

Artikel 6
De uitvoeringszekerheid bedraagt 30 EUR per hl alcohol
100 % vol.

Artikel 5

Artikel 7

De regeling inzake de bemonstering is vastgesteld bij artikel 98
van Verordening (EG) nr. 1623/2000. De prijs van de monsters
bedraagt 10 EUR per liter.

Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 10 juni 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
OPENBARE INSCHRIJVING Nr. 45/2003 EG VOOR DE VERKOOP VAN ALCOHOL VOOR NIEUWE VORMEN
VAN INDUSTRIEEL GEBRUIK
Plaats van opslag, hoeveelheid en kenmerken van de te koop aangeboden alcohol

Lidstaat

Frankrijk

Nummer van
de opslagtank

Plaats van opslag

Onivins-Longuefuye
F-53200 Longuefuye

Onivins-Port La Nouvelle
Av. Adolphe Turrel
BP 62
F-11210 Port La Nouvelle
Totaal

Hoeveelheid
zuivere
alcohol in
hl 100 %
vol

Referentie
Verordeningen (EEG)
nr. 822/87
en (EG) nr.
1493/1999,
artikel

Type alcohol

Alcoholgehalte
(% vol)

8

22 345

27

Ruw

+ 92

7

22 530

27

Ruw

+ 92

12

22 380

27

Ruw

+ 92

13

22 360

27

Ruw

+ 92

19

13 225

27

Ruw

+ 92

16

3 490

39

Ruw

+ 92

13

160

35

Ruw

+ 92

7

23 510

27

Ruw

+ 92

130 000
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VERORDENING (EG) Nr. 989/2003 VAN DE COMMISSIE
van 10 juni 2003
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 668/2001 teneinde de hoeveelheid waarop de permanente
openbare inschrijving voor uitvoer van gerst die in het bezit is van het Duitse interventiebureau
betrekking heeft, te verhogen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Verordening (EG) nr. 668/2001 dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(6)

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), en met name op artikel 5,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1630/
2000 (4), zijn de procedures en de voorwaarden voor de
verkoop van granen door de interventiebureaus vastgesteld.

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 668/2001 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 2 wordt vervangen door:
„Artikel 2

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 668/2001 van de Commissie (5),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 937/
2003 (6), is een permanente openbare inschrijving
geopend voor de uitvoer van 3 800 088 ton gerst die in
het bezit is van het Duitse interventiebureau.

1.
De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid
van ten hoogste 4 299 449 ton gerst voor uitvoer naar alle
derde landen, met uitzondering van Bulgarije, Canada,
Cyprus, Estland, de Verenigde Staten van Amerika, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Mexico, Polen, Roemenië, de
Slowaakse Republiek, Slovenië en de Tsjechische Republiek.

(3)

Duitsland heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat
haar interventiebureau voornemens is de hoeveelheid
waarvoor de inschrijving voor uitvoer wordt gehouden,
met 499 361 ton te verhogen. Gezien de marktsituatie
dient op het Duitse verzoek te worden ingegaan.

2.
De gebieden waar de 4 299 449 ton gerst zijn opgeslagen zijn vermeld in bijlage I.”.

(4)

Wegens de verhoging van de hoeveelheid waarop de
inschrijving betrekking heeft, is het noodzakelijk onverwijld wijzigingen aan te brengen in de lijst van de
gebieden en de opgeslagen hoeveelheden.

2. Bijlage I wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 10 juni 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

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

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
191 van 31.7.1993, blz. 76.
187 van 26.7.2000, blz. 24.
93 van 3.4.2001, blz. 20.
133 van 29.5.2003, blz. 51.
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BIJLAGE
„BIJLAGE I
(in ton)
Plaats van opslag

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg/Bayern
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen

Hoeveelheid

1 592 818
399 022
2 307 609”
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VERORDENING (EG) Nr. 990/2003 VAN DE COMMISSIE
van 10 juni 2003
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 968/2002 teneinde de hoeveelheid waarop de permanente
openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het interventiebureau van
het Verenigd Koninkrijk betrekking heeft, te verhogen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Verordening (EG) nr. 968/2002 dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(6)

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

Gelet op Verordening (EG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), en met name op artikel 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

In Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1630/
2000 (4), zijn de procedures en de voorwaarden voor de
verkoop van granen door de interventiebureaus vastgesteld.
Bij Verordening (EG) nr. 968/2002 van de Commissie (5),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 937/
2003 (6), is een permanente openbare inschrijving
geopend voor de uitvoer van 88 011 ton gerst die in het
bezit is van het interventiebureau van het Verenigd
Koninkrijk.
Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie ervan in
kennis gesteld dat zijn interventiebureau voornemens is
de hoeveelheid warvoor de inschrijving voor de uitvoer
wordt gehouden, te verhogen met 34 501 ton. Gezien
de marktsituatie dient op het verzoek van het Verenigd
Koninkrijk te worden ingegaan.
Gezien de verhoging van de in de inschrijving aangeboden hoeveelheden, lijkt het noodzakelijk onverwijld de
vereiste wijzigingen aan te brengen in de lijst van de
gebieden en de opgeslagen hoeveelheden.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 968/2002 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 2 wordt vervangen door:
„Artikel 2
1.
De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid
van ten hoogste 122 512 ton gerst voor uitvoer naar alle
derde landen, met uitzondering van Bulgarije, Canada,
Cyprus, Estland, de Verenigde Staten van Amerika, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Mexico, Polen, Roemenië, de
Slowaakse Republiek, Slovenië en de Tsjechische Republiek.
2.
De gebieden waarin de 122 512 ton gerst zijn opgeslagen zijn vermeld in bijlage I.”.
2. Bijlage I wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 10 juni 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

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

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
191 van 31.7.1993, blz. 76.
187 van 26.7.2000, blz. 24.
149 van 7.6.2002, blz. 15.
133 van 29.5.2003, blz. 51.
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BIJLAGE
„BIJLAGE I
(in ton)
Plaats van opslag

Hoeveelheid

Engeland

50 441

Schotland

72 071”
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VERORDENING (EG) Nr. 991/2003 VAN DE COMMISSIE
van 10 juni 2003
tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënten voor invoercertificaataanvragen die in mei 2003 in
het kader van bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor bepaalde
zuivelproducten zijn ingediend
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 509/2002 van de
Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie
van 14 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening
van tariefcontingenten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 787/2003 (4), en met name op artikel 16, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
Met het oog op de uitvoering van de concessies in de vorm van
communautaire tariefcontingenten voor Polen, de Tsjechische
Republiek en Slowakije mogen van 1 tot en met 25 mei 2003
op grond van Verordening (EG) nr. 787/2003 van de
Commissie van 8 mei 2003 tot wijziging en afwijking van
Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepa-

lingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor
de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende
opening van tariefcontingenten invoercertificaten worden
aangevraagd voor een aantal in bijlage I bij Verordening (EG)
nr. 2535/2001 vermelde producten. Aangezien de in mei 2003
beschikbare hoeveelheid kleiner was dan die waarvoor invoercertificaten aangevraagd zijn, moeten toewijzingscoëfficiënten
voor de aangevraagde hoeveelheden worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op de hoeveelheden waarvoor overeenkomstig artikel 2 van
Verordening (EG) nr. 787/2003 invoercertificaten voor
producten van de in bijlage I.B, punten 1, 2 en 3, bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 bedoelde contingenten zijn aangevraagd, worden de in de bijlage bij deze verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënten toegepast.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 juni 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 juni 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L
PB L
PB L
PB L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
79 van 22.3.2002, blz. 15.
341 van 22.12.2001, blz. 29.
115 van 9.5.2003, blz. 18.
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BIJLAGE
Certificaataanvragen voor de in mei 2003 geopende contingenten als bedoeld in bijlage I.B, punten 1, 2 en 3,
van Verordening (EG) nr. 2535/2001
Contingentnummer

Toewijzingscoëfficiënt

09.4813

0,0092

09.4814

0,0091

09.4815

0,0112

1. Polen

2. Tsjechische Republiek
09.4611

0,0132

09.4636

—

09.4637

1,0000

09.4612

0,0095

3. Slowakije
09.4641

0,0114

09.4645

—

09.4643

0,0253
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VERORDENING (EG) Nr. 992/2003 VAN DE COMMISSIE
van 10 juni 2003
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge
kwaliteit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie van
27 mei 1997 betreffende de opening en de wijze van beheer
van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees
van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (1), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 649/2003 (2),

(3)

Er moet aan herinnerd worden dat de in deze verordening bedoelde certificaten slechts tijdens de gehele
geldigheidsduur ervan gebruikt kunnen worden voorzover de veterinairrechtelijke voorschriften in acht
worden genomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Verordening (EG) nr. 936/97 voorziet in de artikelen 4
en 5 de bepalingen voor het indienen en voor het
afgeven van de invoercertificaten voor vlees zoals
bedoeld in artikel 2, onder f).
In artikel 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97 is
de hoeveelheid vers, gekoeld of bevroren rundvlees van
hoge kwaliteit, van oorsprong en van herkomst uit de
Verenigde Staten van Amerika en Canada, die in het
tijdvak van 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003 onder
bijzondere voorwaarden mag worden ingevoerd, vastgesteld op 11 500 t.

Artikel 1
Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot en met 5
juni 2003 is ingediend voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 2, onder f),
van Verordening (EG) nr. 936/97, wordt in haar geheel ingewilligd.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 juni 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 juni 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10.
(2) PB L 95 van 11.4.2003, blz. 13.
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VERORDENING (EG) Nr. 993/2003 VAN DE COMMISSIE
van 10 juni 2003
tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met
het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van 21
december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toepassing van preferentiële douanerechten bij invoer van
bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit
Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke
Jordaanoever en de Gazastrook (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1300/97 (2), en met name op artikel 5, lid
2, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
De communautaire invoer- en producentenprijzen voor
eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros),
grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen worden krachtens
artikel 2, lid 2, en artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4088/87
om de twee weken vastgesteld en gelden telkens voor twee
weken. Deze prijzen worden, overeenkomstig artikel 1 ter van
Verordening (EEG) nr. 700/88 van de Commissie van 17 maart
1988 houdende een aantal uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van bepaalde
producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus,

Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever
en de Gazastrook (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2062/97 (4), voor een periode van twee weken vastgesteld
op basis van de gewogen gegevens die de lidstaten meedelen.
Deze prijzen moeten onverwijld worden vastgesteld, om te
kunnen bepalen welke douanerechten moeten worden toegepast. Het is bijgevolg wenselijk te bepalen dat de onderhavige
verordening onmiddellijk in werking treedt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 1 ter van Verordening (EEG) nr. 700/88 bedoelde
communautaire producenten- en invoerprijzen voor
eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros),
grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen, voor een periode
van twee weken, zijn vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 juni 2003.
Zij is van toepassing van 11 tot en met 24 juni 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 juni 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 382 van 31.12.1987, blz. 22.
(2) PB L 177 van 5.7.1997, blz. 1.

(3) PB L 72 van 18.3.1988, blz. 16.
(4) PB L 289 van 22.10.1997, blz. 1.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 10 juni 2003 tot vaststelling van de communautaire producenten- en
invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde
producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke
Jordaanoever en de Gazastrook
(in EUR per 100 stuks)
Periode: 11 tot en met 24 juni 2003
Communautaire
producentenprijzen

Eenbloemige anjers
(standaard)

Veelbloemige anjers
(tros)

Grootbloemige rozen

Kleinbloemige rozen

12,47

12,02

22,87

12,09

Eenbloemige anjers
(standaard)

Veelbloemige anjers
(tros)

Grootbloemige rozen

Kleinbloemige rozen

4,66

—

11,52

10,24

12,52

11,45

—

—

Cyprus

—

—

—

—

Jordanië

—

—

—

—

Westelijke Jordaanoever en
Gazastrook

—

—

—

—

Communautaire invoerprijzen

Israël
Marokko
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RICHTLIJN 2003/43/EG VAN DE RAAD
van 26 mei 2003
houdende wijziging van Richtlijn 88/407/EEG tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van
runderen en de invoer daarvan
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37,

Artikel 1
Richtlijn 88/407/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1

Gezien het voorstel van de Commissie ( ),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (3),
Na raadpleging van het Comité van de Regio's,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Richtlijn 88/407/EEG (4) worden de veterinairrechtelijke voorschriften vastgesteld die van toepassing zijn op
het intracommunautaire handelsverkeer van diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan.

(2)

In het licht van nieuwe wetenschappelijke gegevens
moeten de veterinairrechtelijke voorschriften voor het
toelaten van stieren tot KI-stations, worden gewijzigd,
met name ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis/infectieuze pustuleuze vulvovaginitis (IBR/IPV) en
boviene virusdiarree/mucosal disease (BVD/MD).

(3)

Voor alle, al dan niet aan een productie-eenheid
verbonden, inrichtingen moeten dezelfde opslagvoorschriften gelden.

(4)

(5)

De procedure voor de actualisering van de lijsten van
spermacentra en spermaopslagcentra in derde landen
waaruit de invoer van sperma is toegestaan, moet
worden vereenvoudigd.
De voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 88/407/EEG
noodzakelijke maatregelen moeten worden vastgesteld
overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van
28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor
de uitoefening van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden (5),

(1) PB C 20 E van 28.1.2003, blz. 46.
(2) Advies van 8 april 2003 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
(3) Advies uitgebracht op 11 december 2002 (nog niet verschenen in
het Publicatieblad).
(4) PB L 194 van 22.7.1988, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
het Toetredingsverdrag van 1994.
(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

1. aan artikel 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Deze richtlijn heeft geen gevolgen voor de communautaire en/of nationale bepalingen op het gebied van de
veehouderij waarin de organisatie van de kunstmatige inseminatie in het algemeen en de distributie van sperma in
het bijzonder worden geregeld.”;
2. artikel 2, onder b), wordt vervangen door:
„b) — „spermacentrum”: een officieel erkende en officieel
gecontroleerde inrichting op het grondgebied van
een lidstaat of een derde land, waar sperma wordt
gewonnen dat bestemd is voor kunstmatige inseminatie;
— „spermaopslagcentrum”: een officieel erkende en
officieel gecontroleerde inrichting op het grondgebied van een lidstaat of een derde land, waar
sperma wordt opgeslagen dat bestemd is voor
kunstmatige inseminatie;”;
3. artikel 3, onder a), wordt vervangen door:
„a) het moet, al naar gelang het geval, verkregen en
behandeld en/of opgeslagen zijn in een spermacentrum (-centra) of spermaopslagcentrum (-centra) dat
(die) hiertoe erkend is (zijn) overeenkomstig artikel 5,
lid 1, met het oog op kunstmatige inseminatie en met
de bedoeling in het intracommunautaire handelsverkeer te worden gebracht.”;
4. in artikel 4 worden de leden 1 en 2 geschrapt;
5. In artikel 5, en in artikel 9, lid 2 en lid 3, wordt „spermacentrum” vervangen door „spermacentrum of spermaopslagcentrum” en wordt „spermacentra” vervangen door
„spermacentra of spermaopslagcentra”;
6. artikel 9, lid 1, wordt vervangen door:
„1.
De lijsten van de spermacentra en spermaopslagcentra waaruit de lidstaten de invoer van sperma uit derde
landen toestaan, worden overeenkomstig dit artikel vastgesteld en bijgewerkt.
Een inrichting kan pas op een dergelijke lijst worden opgenomen, indien de bevoegde autoriteit van het derde land
van oorsprong waarborgt dat de in lid 2 en lid 3, onder b)
tot en met e), bedoelde voorwaarden zijn vervuld.
De bevoegde autoriteiten van de derde landen die voorkomen op een overeenkomstig artikel 8 opgestelde en
bijgewerkte lijst, waarborgen dat de lijsten van de spermaen spermaopslagcentra vanwaar sperma naar de Gemeenschap mag worden vervoerd, worden opgesteld en bijgewerkt en aan de Commissie worden meegedeeld.
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De Commissie stuurt de door de lidstaten aangewezen
contactpunten de kennisgevingen betreffende de nieuwe en
bijgewerkte lijsten die zij overeenkomstig de derde alinea
van de bevoegde autoriteiten van derde landen ontvangt.
Indien binnen 20 werkdagen na de kennisgeving van de
Commissie door geen enkele lidstaat bezwaar is gemaakt
tegen een nieuwe of bijgewerkte lijst, wordt de invoer
afkomstig van de inrichtingen op deze lijst, toegestaan tien
werkdagen na de datum waarop de Commissie deze lijst
heeft bekendgemaakt.
Telkens wanneer ten minste één lidstaat schriftelijke
opmerkingen bij de Commissie indient, of wanneer de
Commissie het noodzakelijk acht een lijst te wijzigen op
basis van relevante informatie, zoals communautaire
keuringsverslagen of de resultaten van de uit hoofde van
artikel 12 uitgevoerde keuringen, stelt de Commissie alle
lidstaten hiervan in kennis en plaatst zij de kwestie op de
agenda van de bevoegde afdeling van de eerstkomende
vergadering van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, opdat dit Comité overeenkomstig artikel 18, lid 2, een besluit kan nemen.
De Commissie ziet erop toe dat geactualiseerde versies van
alle lijsten voor het publiek toegankelijk zijn.”;
7. artikel 17 wordt vervangen door:
„Artikel 17
Bijlage A wordt op voorstel van de Commissie door de
Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen gewijzigd, met name voor de aanpassing van de bijlage van de
ontwikkeling van de techniek.
De bijlagen B, C en D worden gewijzigd volgens de in
artikel 18, lid 2, bedoelde procedure.”;
8. artikel 18 wordt vervangen door:
„Artikel 18
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Verordening (EG) nr. 178/2002 (*) ingestelde Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG (**) van toepassing.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
3.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

(*) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
(**) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.”;
9. artikel 19 wordt geschrapt;
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10. in de artikelen 5, 8 en 10 worden de woorden „de procedure van artikel 18” vervangen door „de procedure van
artikel 18, lid 2”;
11. in de artikelen 8, 11 en 16 worden de woorden „de procedure van artikel 19” vervangen door „de procedure van
artikel 18, lid 2”;
12. de bijlagen A, B, C en D bij Richtlijn 88/407/EEG worden
vervangen door de bijlage bij onderhavige richtlijn.
Artikel 2
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juli 2004
aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
2. Tot 31 december 2004 evenwel staan de lidstaten het
intracommunautaire handelsverkeer en de invoer toe van
sperma dat is gewonnen, behandeld en opgeslagen overeenkomstig de oude bepalingen van Richtlijn 88/407/EEG en
vergezeld gaat van een certificaat van het oude model.
Na die datum staan de lidstaten het intracommunautaire
handelsverkeer en de invoer van sperma dat aan de oude bepalingen voldoet, slechts toe indien dit sperma vóór 31 december
2004 werd gewonnen, behandeld en opgeslagen.
3. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 mei 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
G. DRYS
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BIJLAGE
„BIJLAGE A
HOOFDSTUK I
VOORWAARDEN VOOR DE OFFICIËLE ERKENNING VAN CENTRA
1. Spermacentra moeten:
a) permanent onder toezicht staan van een door de bevoegde autoriteit aangewezen dierenarts van het centrum;
b) de beschikking hebben over ten minste:
i) voorzieningen voor huisvesting en afzondering van de dieren;
ii) voorzieningen voor het verkrijgen van het sperma, een afzonderlijk lokaal voor reiniging en ontsmetting of
sterilisatie van de apparatuur daaronder begrepen;
iii) een voorziening voor de behandeling van het sperma die zich niet op hetzelfde bedrijfsterrein hoeft te
bevinden;
iv) een voorziening voor de opslag van het sperma die zich niet op hetzelfde bedrijfsterrein hoeft te bevinden;
c) zo zijn gebouwd of geïsoleerd dat contact met dieren buiten het centrum onmogelijk is;
d) zo zijn gebouwd dat de stalruimte en de voorzieningen voor het verkrijgen, behandelen en opslaan van het
sperma gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en ontsmet;
e) beschikken over afzonderingsvoorzieningen die geen rechtstreekse toegang geven tot de gewone stalruimte;
f) zo zijn ontworpen dat de stalruimte materieel gescheiden is van de ruimte voor de behandeling van het sperma,
en dat beide ruimten gescheiden zijn van de ruimte voor de spermaopslag.
2. Spermaopslagcentra moeten:
a) permanent onder toezicht staan van een door de bevoegde autoriteit aangewezen dierenarts van het centrum;
b) zo zijn gebouwd of geïsoleerd dat contact met dieren buiten het centrum onmogelijk is;
c) zo zijn gebouwd dat de voorzieningen voor het opslaan van het sperma gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en ontsmet.
HOOFDSTUK II
VOORSCHRIFTEN INZAKE HET OFFICIËLE TOEZICHT OP DE CENTRA
1. In de spermacentra:
a) moet erop worden toegezien dat daar alleen dieren verblijven van de soorten waarvan sperma wordt verkregen.
Niettemin kunnen ook andere als huisdier gehouden dieren worden toegelaten die voor de normale werking van
het spermacentrum volstrekt noodzakelijk zijn, voorzover deze geen besmettingsgevaar opleveren voor de diersoorten waarvan sperma wordt verkregen, en voldoen aan de door de dierenarts van het centrum gestelde voorwaarden;
b) moet erop worden toegezien dat er een register wordt bijgehouden van alle in het centrum aanwezige runderen,
met gegevens over ras, geboortedatum en identificatie van elk dier, en een register van alle controles op ziekten
en alle vaccinaties die zijn uitgevoerd bij elk dier;
c) moet regelmatig en ten minste twee keer per jaar, in het kader van de permanente controle op de naleving van de
eisen inzake erkenning en toezicht, een controle worden verricht door een officiële dierenarts;
d) moet erop worden toegezien dat er geen personen worden toegelaten die daartoe niet gemachtigd zijn. Bovendien
mag aan daartoe gemachtigde bezoekers alleen toegang worden verleend op de door de dierenarts van het
centrum vastgestelde voorwaarden;
e) moet er technisch bevoegd personeel werkzaam zijn dat een toereikende opleiding heeft gekregen op het gebied
van ontsmetting en hygiëne, om verspreiding van ziekten tegen te gaan;
f) moet erop worden toegezien dat:
i) alleen in een erkend centrum verkregen sperma in een erkend centrum wordt behandeld en opgeslagen
zonder dat het daarbij in contact komt met andere partijen sperma. Sperma dat niet in een erkend centrum
is gewonnen, mag toch in een erkend spermacentrum worden behandeld mits:
— dit sperma afkomstig is van runderen die voldoen aan de in bijlage B, hoofdstuk I, punt 1, onder d),
vermelde voorwaarden;
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— deze behandeling geschiedt met afzonderlijke apparatuur of op een ander tijdstip dan dat waarop voor
het intracommunautaire handelsverkeer bestemd sperma wordt behandeld; in dit laatste geval dient de
apparatuur na elk gebruik te worden gereinigd en gesteriliseerd;
— dit sperma niet in het intracommunautaire handelsverkeer wordt gebracht, en op geen enkel moment in
aanraking komt of samen wordt opgeslagen met sperma dat voor het intracommunautaire handelsverkeer
is bestemd;
— dit sperma wordt geïdentificeerd door middel van een ander dan het onder vii) bedoelde merk.
In een erkend centrum mogen ook diepgevroren embryo's worden opgeslagen mits:
— dergelijke opslag toegestaan is door de bevoegde autoriteit;
— de embryo's voldoen aan de eisen van Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot
vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in
embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen (1);
— de embryo's in afzonderlijke recipiënten worden opgeslagen in de ruimte voor de opslag van goedgekeurd
sperma;
ii) het sperma alleen wordt verkregen, behandeld en opgeslagen in speciaal daarvoor bestemde ruimten en met
inachtneming van de meest stringente hygiënevoorschriften;
iii) vóór gebruik ieder stuk gereedschap dat bij het verkrijgen en behandelen in contact komt met het sperma of
met het donordier, op adequate wijze wordt ontsmet of gesteriliseerd, tenzij het voor eenmalig gebruik
bestemd is;
iv) producten van dierlijke oorsprong die worden gebruikt bij de behandeling van sperma, toevoegingen of
verdunningsmiddelen inbegrepen, van zodanige oorsprong zijn dat zij geen risico inhouden voor de gezondheid of vóór gebruik op zodanige wijze worden behandeld dat een dergelijk risico wordt voorkomen;
v) recipiënten voor opslag en transport op adequate wijze worden ontsmet of gesteriliseerd voordat met het
vullen wordt begonnen, tenzij ze voor eenmalig gebruik bestemd zijn;
vi) het cryogene middel voordien nog niet voor andere producten van dierlijke oorsprong is gebruikt;
vii) elke afzonderlijke dosis sperma op zodanige wijze wordt gemerkt dat de datum van verkrijging, het ras en de
identificatie van het donordier en het erkenningsnummer van het centrum gemakkelijk zijn vast te stellen;
elke lidstaat stelt de Commissie en de andere lidstaten in kennis van de kenmerken en de vorm van het op
zijn grondgebied toegepaste merk;
viii) de opslagruimte beantwoordt aan de in punt 2 vastgestelde specifieke voorwaarden inzake het toezicht op
spermaopslagcentra.
2. In de spermaopslagcentra:
a) moet erop worden toegezien dat een register wordt bijgehouden van alle verplaatsingen van sperma (van en naar
het centrum) en van de status van de donorstieren waarvan het sperma in het centrum is opgeslagen en die aan
de eisen van deze richtlijn moeten voldoen;
b) moet regelmatig en ten minste twee keer per jaar, in het kader van de permanente controle op de naleving van de
eisen inzake erkenning en toezicht, een controle worden verricht door een officiële dierenarts;
c) moet erop worden toegezien dat er geen personen worden toegelaten die daartoe niet gemachtigd zijn. Bovendien
mag aan daartoe gemachtigde bezoekers alleen toegang worden verleend op de door de dierenarts van het
centrum vastgestelde voorwaarden;
d) moet er technisch bevoegd personeel werkzaam zijn dat een toereikende opleiding heeft gekregen op het gebied
van ontsmetting en hygiëne, om verspreiding van ziekten tegen te gaan;
e) moet erop worden toegezien dat:
i) alleen sperma dat is verkregen in overeenkomstig deze richtlijn erkende spermacentra, in een erkend opslagcentrum wordt opgeslagen, zonder dat het daarbij in contact komt met ander sperma.
Bovendien mag in een erkend opslagcentrum alleen sperma worden binnengebracht dat afkomstig is van een
erkend sperma- of spermaopslagcentrum en dat vervoerd werd onder omstandigheden die een volledige
gezondheidsgarantie bieden; zo mag het sperma niet in contact zijn gekomen met ander sperma.
In een erkend centrum mogen ook diepgevroren embryo's worden opgeslagen mits:
— dergelijke opslag toegestaan is door de bevoegde autoriteit;
— de embryo's voldoen aan de eisen van Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's
van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen;
— de embryo's in afzonderlijke recipiënten worden opgeslagen in de ruimte voor de opslag van goedgekeurd
sperma;
(1) PB L 302 van 19.10.1989, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/113/EG van de Commissie (PB L 53 van
24.2.1994, blz. 23).
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ii) het sperma alleen wordt opgeslagen in speciaal daarvoor bestemde ruimten en met inachtneming van de meest
stringente hygiënevoorschriften;
iii) vóór gebruik ieder stuk gereedschap dat in contact komt met het sperma, op adequate wijze wordt ontsmet of
gesteriliseerd, tenzij het voor eenmalig gebruik bestemd is;
iv) recipiënten voor opslag en transport op adequate wijze worden ontsmet of gesteriliseerd, voordat met het
vullen wordt begonnen, tenzij ze voor eenmalig gebruik bestemd zijn;
v) het cryogene middel voordien nog niet voor andere producten van dierlijke oorsprong is gebruikt;
vi) elke afzonderlijke dosis sperma op zodanige wijze wordt gemerkt dat de datum van verkrijging, het ras en de
identificatie van het donordier en het erkenningsnummer van het opslagcentrum gemakkelijk zijn vast te
stellen; elke lidstaat stelt de Commissie en de andere lidstaten in kennis van de kenmerken en de vorm van het
op zijn grondgebied toegepaste merk.
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BIJLAGE B
HOOFDSTUK I
EISEN VOOR HET TOELATEN VAN DIEREN IN EEN ERKEND SPERMACENTRUM
1. Voor alle runderen die tot een spermacentrum worden toegelaten gelden de volgende eisen:
a) zij moeten sedert ten minste 28 dagen in quarantaine gehouden zijn in voorzieningen die daarvoor speciaal door
de bevoegde autoriteit van de lidstaat zijn erkend en waarin zich slechts tweehoevige dieren met ten minste
dezelfde gezondheidsstatus bevinden;
b) vóór het verblijf in de onder a) bedoelde quarantainevoorzieningen moeten zij deel hebben uitgemaakt van een
beslag dat officieel tuberculosevrij en officieel brucellosevrij is overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG. De dieren
mogen tevoren geen deel hebben uitgemaakt van een beslag met een mindere gezondheidsstatus;
c) zij moeten afkomstig zijn van een beslag dat officieel vrij is van enzoötische boviene leukose als omschreven in
Richtlijn 64/432/EEG, of geboren zijn uit een moederdier dat negatief heeft gereageerd op een test die overeenkomstig hoofdstuk II van bijlage D bij Richtlijn 64/432/EEG is verricht nadat de dieren van het moederdier waren
gescheiden. Wanneer gebruik is gemaakt van embryotransplantatie wordt onder „moederdier” verstaan het dier
waarbij het embryo is ingeplant.
Indien niet aan deze eis kan worden voldaan, mag het sperma niet in het handelsverkeer worden gebracht totdat
het donordier twee jaar is geworden, negatief heeft gereageerd op de in hoofdstuk II, punt 1, onder c) bedoelde
test;
d) in de laatste 28 dagen vóór de onder a) genoemde quarantaineperiode moeten bij de dieren de onderstaande tests
zijn uitgevoerd en moeten de dieren negatief hebben gereageerd op elke test, behalve op de onder v) vermelde test
op antilichamen tegen BVD/MD:
i) een intradermale tuberculinetest op rundertuberculose overeenkomstig de in bijlage B bij Richtlijn 64/432/
EEG beschreven procedure;
ii) een serologische test op runderbrucellose overeenkomstig de in bijlage C bij Richtlijn 64/432/EEG beschreven
procedure;
iii) een serologische test op enzoötische boviene leukose overeenkomstig de in hoofdstuk II van bijlage D bij
Richtlijn 64/432/EEG vastgestelde procedure;
iv) een serologische test (volledig virus) op IBR/IPV met gebruikmaking van een bloedmonster als de dieren niet
afkomstig zijn van een beslag dat vrij is van IBR/IPV als omschreven in artikel 2.3.5.3 van de Internationale
Diergezondheidscode;
v) met betrekking tot BVD/MD,
— een virusisolatietest of een test op virusantigeen, en
— een serologische test om de aanwezigheid of de afwezigheid van antilichamen te bepalen.
De bevoegde autoriteit kan toestaan dat voor de in dit punt bedoelde tests gebruik wordt gemaakt van monsters
die zijn verkregen in de quarantainevoorziening. In dat geval mag de onder a) bedoelde quarantaineperiode niet
aanvangen vóór de datum waarop de monsters zijn afgenomen. Blijkt één van de onder a) vermelde tests positief,
dan wordt het dier in kwestie onmiddellijk uit de quarantainevoorziening verwijderd. Bij collectieve quarantaine
mag de onder a) bedoelde quarantaineperiode voor de overblijvende dieren pas aanvangen nadat het positief
reagerende dier verwijderd is;
e) in de onder a) vastgestelde quarantaineperiode moeten bij de dieren na ten minste 21 dagen van quarantaine (na
ten minste zeven dagen van quarantaine voor de opsporing van Campylobacter fetus ssp. venerealis en Trichomonas foetus) de onderstaande tests zijn uitgevoerd en de dieren moeten negatief hebben gereageerd op elke test,
behalve de serologische test op BVD/MD-antigenen (zie punt iii)):
i) een serologische test op runderbrucellose overeenkomstig de in bijlage C bij Richtlijn 64/432/EEG beschreven
procedure;
ii) een serologische test (volledig virus) op IBR/IPV met gebruikmaking van een bloedmonster.
Als een dier positief heeft gereageerd op de test, moet het onmiddellijk uit de quarantaine-inrichting worden
verwijderd en moeten de overige dieren van dezelfde groep in quarantaine worden gehouden en ten minste
21 dagen na de verwijdering van het positieve dier opnieuw worden getest (het resultaat daarvan moet negatief zijn);
iii) met betrekking tot BVD/MD,
— een virusisolatietest of een test op virusantigeen, en
— een serologische test op antilichamen;
Alleen wanneer geen seroconversie wordt geconstateerd bij de dieren die seronegatief zijn bevonden voordat
zij in het centrum werden binnengebracht, mogen alle dieren (zowel seronegatief als seropositief) worden
binnengebracht in de voorzieningen voor het verkrijgen van sperma.
Als wel seroconversie wordt geconstateerd, moeten alle dieren die seronegatief blijven, in quarantaine worden
gehouden totdat in de groep gedurende drie weken geen seroconversie meer is geconstateerd. Seropositieve
dieren mogen wel worden binnengebracht in de voorzieningen voor het verkrijgen van sperma;
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iv) met betrekking tot Campylobacter fetus ssp. venerealis:
— in het geval van dieren die jonger zijn dan zes maanden of die sedert zij zes maanden zijn vóór de quarantaine in een groep met uitsluitend hetzelfde geslacht zijn gehouden, één enkele test met gebruikmaking
van een monster van een spoeling van de kunstvagina of van het praeputium;
— in het geval van dieren die zes maanden zijn of ouder en die vóór de quarantaine met vrouwelijke dieren
contact kunnen hebben gehad, drie maal een test, met een tussenpoos van telkens een week met gebruikmaking van een monster van een spoeling van de kunstvagina of van het praeputium;
v) met betrekking tot Trichomonas foetus:
— in het geval van dieren die jonger zijn dan zes maanden of die sedert zij zes maanden zijn en het begin
van de quarantaine in een groep met uitsluitend hetzelfde geslacht zijn gehouden, een eenmalige test met
gebruikmaking van een monster van het praeputium;
— in het geval van dieren die zes maanden zijn of ouder en die vóór de quarantaine met vrouwelijke dieren
contact kunnen hebben gehad, drie maal met een tussenpoos van telkens een week een test met gebruikmaking van een monster van het praeputium.
Blijkt een van bovengenoemde tests positief, dan moet het dier onmiddellijk uit de quarantainevoorziening worden
verwijderd. Bij collectieve quarantaine moet de bevoegde autoriteit de nodige maatregelen nemen om ervoor te
zorgen dat de overblijvende dieren weer in het spermacentrum kunnen worden binnengebracht overeenkomstig
het bepaalde in de bijlage;
f) vóór de eerste verzending van sperma van voor BVD/MD seropositieve stieren moet een spermamonster van elk
dier een virusisolatietest of een ELISA-test op BVD/MD-antigenen ondergaan. Als het resultaat positief is, moet de
betrokken stier uit het centrum worden verwijderd en moet al het sperma van dat dier worden vernietigd.
2. Alle tests worden verricht in een door de lidstaat erkend laboratorium.
3. De dieren mogen slechts tot een spermacentrum worden toegelaten met de uitdrukkelijke toestemming van de dierenarts van het centrum. Al het verkeer van dieren, zowel in- als uitgaand, moet worden geregistreerd.
4. Dieren die in een spermacentrum worden toegelaten, mogen op de dag van toelating geen klinische ziektesymptomen
vertonen. Onverminderd punt 5 moeten alle dieren afkomstig zijn uit in punt 1, onder a), bedoelde quarantainevoorzieningen die op de dag van verzending officieel aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) zij moeten gelegen zijn in het centrum van een gebied met een straal van 10 km, waar zich sedert ten minste 30
dagen geen enkel geval van mond- en klauwzeer heeft voorgedaan;
b) zij moeten sedert ten minste drie maanden vrij zijn van mond- en klauwzeer en van brucellose;
c) zij moeten sedert ten minste 30 dagen vrij zijn van runderziekten ten aanzien waarvan overeenkomstig bijlage E
bij Richtlijn 64/432/EEG een aangifteplicht geldt.
5. Indien aan de in punt 4 omschreven voorwaarden is voldaan en indien de in hoofdstuk II bedoelde routinetests in de
voorafgaande twaalf maanden zijn verricht, mogen dieren uit een erkend spermacentrum naar een ander centrum
met dezelfde gezondheidsstatus worden overgebracht zonder quarantaine en zonder tests, mits de dieren rechtstreeks
worden overgebracht. Het betrokken dier mag niet direct of indirect in contact komen met evenhoevige dieren met
een lagere gezondheidsstatus en de gebruikte transportmiddelen moeten vóór gebruik zijn ontsmet. Bij de overbrenging van een spermacentrum in een lidstaat naar een spermacentrum in een andere lidstaat, moeten de bepalingen
van Richtlijn 64/432/EEG in acht worden genomen.
HOOFDSTUK II
BIJ RUNDEREN IN EEN ERKEND SPERMACENTRUM UIT TE VOEREN ROUTINETESTS
1. Alle runderen die in een spermacentrum verblijven, moeten ten minste één keer per jaar (met negatief resultaat) de
onderstaande tests ondergaan:
a) een intradermale tuberculinetest op rundertuberculose overeenkomstig de in bijlage B bij Richtlijn 64/432/EEG
omschreven procedure;
b) een serologische test op runderbrucellose overeenkomstig de in bijlage C bij Richtlijn 64/432/EEG omschreven
procedure;
c) een serologische test op enzoötische boviene leukose overeenkomstig de in hoofdstuk II van bijlage D bij Richtlijn
64/432/EEG omschreven procedure;
d) een serologische test (volledig virus) op IBR/IPV met gebruikmaking van een bloedmonster;
e) een serologische test op BVD/MD-antilichamen die alleen verricht wordt bij seronegatieve dieren.
Mocht een dier seropositief worden, dan moet elk van dat dier sinds de laatste negatieve test verkregen ejaculaat
worden vernietigd of (met negatief resultaat) op het virus worden getest;
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f) een test op Campylobacter fetus ssp. venerealis met gebruikmaking van een smegmamonster. De test moet alleen
worden verricht bij donorstieren of stieren die daarmee in contact komen. Stieren die na een rustperiode van meer
dan zes maanden weer voor de spermaproductie moeten worden gebruikt, moeten worden getest op zijn vroegst
30 dagen voordat de productie wordt hervat;
g) een test op Trichomonas foetus met gebruikmaking van een smegmamonster. De test moet alleen worden verricht
bij donorstieren of stieren die daarmee in contact komen. Stieren die na een rustperiode van meer dan zes
maanden weer voor de spermaproductie moeten worden gebruikt, moeten worden getest op zijn vroegst 30 dagen
voordat de productie wordt hervat.
2. Alle tests worden verricht in een door de lidstaat erkend laboratorium.
3. Indien een van bovengenoemde tests positief uitvalt, moet het dier worden afgezonderd en mag het sinds de laatste
negatieve test verkregen sperma niet in het intracommunautaire handelsverkeer worden gebracht, met uitzondering
van sperma van een ejaculaat dat met negatief resultaat op BVD/MD is getest.
Sperma dat van de andere dieren in het centrum is gewonnen sinds de datum waarop de positieve test is uitgevoerd,
wordt afzonderlijk opgeslagen en mag niet in het intracommunautaire handelsverkeer worden gebracht totdat de
gezondheidsstatus van het centrum is hersteld.
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BIJLAGE C

EISEN WAARAAN SPERMA MOET VOLDOEN DAT BESTEMD IS OM IN HET INTRACOMMUNAUTAIRE
HANDELSVERKEER TE WORDEN GEBRACHT OF IN DE GEMEENSCHAP TE WORDEN INGEVOERD
1. Sperma moet afkomstig zijn van dieren die:
a) geen klinische ziektesymptomen vertonen op de dag waarop het sperma wordt verkregen;
b) i) in de laatste twaalf maanden vóór de spermawinning niet tegen mond- en klauwzeer zijn ingeënt, of
ii) in de laatste twaalf maanden vóór de spermawinning tegen mond- en klauwzeer zijn ingeënt, in welk geval bij
5 % van elke winning (minimaal vijf rietjes) met negatief resultaat een virusisolatietest op mond- en klauwzeer
moet zijn verricht;
c) in de laatste 30 dagen vóór de spermawinning niet tegen mond- en klauwzeer zijn ingeënt;
d) wanneer het gaat om de winning van vers sperma, ten minste gedurende de laatste 30 dagen vóór de spermawinning zonder onderbreking in een erkend spermacentrum hebben verbleven;
e) niet worden gebruikt voor natuurlijke dekking;
f) verblijven in spermacentra die ten minste de laatste drie maanden vóór de spermawinning en tot 30 dagen na die
dag of, in het geval van vers sperma, tot de dag van verzending vrij zijn geweest van mond- en klauwzeer en die
gelegen zijn in het centrum van een gebied met een straal van 10 km waar zich ten minste de laatste 30 dagen
geen enkel geval van mond- en klauwzeer heeft voorgedaan;
g) verblijven in spermacentra die ten minste de laatste 30 dagen vóór de spermawinning en tot 30 dagen na die dag
of, in het geval van vers sperma, tot de dag van verzending, vrij zijn geweest van runderziekten ten aanzien
waarvan overeenkomstig bijlage E, deel I, bij Richtlijn 64/432/EEG een aangifteplicht geldt.
2. Onderstaande antibiotica moeten worden toegevoegd om de volgende concentraties in het uiteindelijke verdunde
sperma te verkrijgen:
Niet minder dan:
— 500 µg streptomycine per ml,
— 500 IU penicilline per ml,
— 150 µg lincomycine per ml,
— 300 µg spectinomycine per ml.
Er mogen andere combinaties van antibiotica met een gelijkwaardig effect tegen campylobacters, leptospiren en
mycoplasmen worden gebruikt.
Onmiddellijk nadat deze antibiotica zijn toegevoegd, moet het verdunde sperma gedurende minimaal 45 minuten op
een temperatuur van ten minste 5 °C worden gehouden.
3. Sperma voor het intracommunautaire handelsverkeer moet aan de volgende eisen voldoen:
a) het moet ten minste gedurende de laatste 30 dagen voor verzending zijn opgeslagen onder goedgekeurde voorwaarden. Deze eis geldt niet voor vers sperma;
b) het moet naar de lidstaat van bestemming worden vervoerd in recipiënten die vóór gebruik zijn schoongemaakt
en ontsmet of gesteriliseerd en die vóór verzending uit de erkende opslagvoorziening zijn verzegeld en genummerd.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 20 mei 2003
tot schorsing van de onderzoekprocedure in verband met een handelsbelemmering bestaande uit
handelspraktijken van de Republiek Colombia bij de invoer van motorvoertuigen
(2003/421/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Bij het onderzoek bleek het volgende:
— de Republiek Colombia is haar verplichtingen op
grond van artikel III, lid 2, van de GATT 1994 niet
nagekomen. De door de indiener van de klacht
betwiste praktijken lijken een handelsbelemmering te
zijn in de zin van artikel 2, lid 1, van de verordening;

Gelet op Verordening (EG) nr. 3286/94 van de Raad van 22
december 1994 tot vaststelling van de communautaire procedures op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek
met het oog op de handhaving van de rechten die de Gemeenschap ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de
Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld (1) (hierna „de
verordening” genoemd), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
356/95 (2), en met name op artikel 11, lid 2,

— de boven vermelde discriminerende BTW-regeling
van Colombia ten aanzien van ingevoerde auto's
heeft nadelige gevolgen voor het handelsverkeer in
de zin van artikel 2, lid 4, van de verordening.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 7 juli 2000 heeft Volkswagen AG een klacht ingediend op grond van artikel 4 van de verordening.

(2)

Volkswagen AG voerde aan dat de invoer van motorvoertuigen uit de Gemeenschap in de Republiek
Colombia gehinderd werd door een handelsbelemmering
in de zin van artikel 2, lid 1, van de verordening.

(3)

Deze handelsbelemmering zou het gevolg zijn van de
algemene belastingwet van Colombia van 1996 (zoals
gewijzigd) (Estatuto Tributario) die voor de toepassing
van de BTW een onderscheid maakt tussen in en buiten
Colombia geassembleerde of gefabriceerde voertuigen.
Volgens deze wet is 20 % BTW van toepassing op voertuigen in de categorie tot en met 1 400 cc die in
Colombia zijn gefabriceerd of geassembleerd en 35 %
BTW op ingevoerde voertuigen.

(4)

De Commissie was, na raadpleging van het Raadgevend
Comité, van oordeel dat de klacht voldoende bewijsmateriaal bevatte om de inleiding van een onderzoek te rechtvaardigen. Derhalve werd op 18 augustus 2000 een
onderzoekprocedure ingeleid (3).

(1) PB L 349 van 31.12.1994, blz. 71.
(2) PB L 41 van 23.2.1995, blz. 3.
(3) PB C 236 van 18.8.2000, blz. 4.

(6)

Bij de onderzoekprocedure bleek dat in het belang van
de Gemeenschap stappen moesten worden genomen om
een einde te maken aan de nadelige gevolgen voor het
handelsverkeer als gevolg van door Colombia gehandhaafde handelsbelemmeringen.

(7)

Om de rechten van de Gemeenschap op grond van de
internationale handelsregelingen te waarborgen, leek het
redelijk met de Colombiaanse overheid overleg te plegen
over een minnelijke oplossing, mede gezien de moeilijke
politieke en economische situatie van Colombia.

(8)

In december 2001 zijn de Europese Commissie en
Colombia overeengekomen dat Colombia het huidige
belastingverschil ten aanzien van auto's met een
vermogen tot 1 400 cc niet zal vergroten en dat dit
BTW-verschil per 1 juli 2005 wordt opgeheven. Indien
deze voorwaarden in acht worden genomen, zal de
Commissie in het kader van dit onderzoek geen geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van de WTO
beginnen. Deze regeling doet geen afbreuk aan de rechtspositie van de Europese Gemeenschap en Colombia.
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Volgens deze regeling zou de Commissie de onderzoekprocedure terzake schorsen, zodra het Colombiaanse
Parlement wetgeving had vastgesteld om de overeenkomst ten uitvoer te leggen.

(10)

De Colombiaanse overheid heeft op 20 mei 2002 een
wetsontwerp bij het Colombiaanse parlement ingediend
betreffende de geleidelijke afschaffing van het verschil in
BTW-tarief dat op 27 december 2002 werd goegekeurd.

(11)

De onderzoekprocedure dient derhalve te worden
geschorst.

(12)

De bepalingen van dit besluit zijn in overeenstemming
met het advies van het bij de verordening opgerichte
Raadgevend Comité,

11.6.2003

BESLUIT:

Enig artikel
De op 18 augustus 2000 ingeleide onderzoekprocedure betreffende een handelsbelemmering bestaande uit handelspraktijken
van Colombia bij de invoer van motorvoertuigen wordt
geschorst.

Gedaan te Brussel, 20 mei 2003.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 26 mei 2003
tot goedkeuring van een handboek voor de diagnose van Afrikaanse varkenspest
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1696)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/422/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002
houdende vaststelling van specifieke bepalingen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van
Richtlijn 92/119/EEG met betrekking tot besmettelijke varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest (1), en
met name op artikel 18, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Op grond van Richtlijn 2002/60/EG moeten voor de
bevestiging van Afrikaanse varkenspest uniforme
diagnostische procedures, bemonsteringsprocedures en
criteria voor de evaluatie van de resultaten van laboratoriumtests worden vastgesteld.
Overeenkomstig die richtlijn moet het communautair
referentielaboratorium voor Afrikaanse varkenspest de
methoden die in de lidstaten voor de diagnose van deze
ziekte worden toegepast, in overleg met de Commissie
coördineren, o.m. door periodieke vergelijkende tests te
organiseren en in de hele Gemeenschap standaardreagentia te leveren.

(3)

Het virus van Afrikaanse varkenspest wordt ongevaarlijk
geacht voor de volksgezondheid.

(4)

Er zijn laboratoriumtests ontwikkeld waarmee Afrikaanse
varkenspest snel kan worden bevestigd.

(5)

Dankzij de ervaring die in de voorbije jaren met de
bestrijding van Afrikaanse varkenspest is opgedaan, kon
worden bepaald welke bemonsteringsprocedures en
welke criteria voor de evaluatie van de resultaten van
laboratoriumtests het meest geschikt zijn om in uiteenlopende situaties de juiste diagnose van deze ziekte te
stellen.

(6)
(7)

(8)

Het is dan ook dienstig het handboek waarin deze procedures en criteria zijn vastgesteld, goed te keuren.
De nationale diagnoselaboratoria moeten worden
gemachtigd om de erkende laboratoriumtests te wijzigen
of andere tests te gebruiken voorzover kan worden
aangetoond dat die gewijzigde of andere tests even
gevoelig en specifiek zijn.
De in deze beschikking vastgestelde maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

(1) PB L 192 van 20.7.2002, blz. 27.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1. Het handboek voor de diagnose van Afrikaanse varkenspest wordt hierbij goedgekeurd.
2. De lidstaten zien erop toe dat de Afrikaanse varkenspest
wordt bevestigd aan de hand van de in het handboek vastgestelde diagnostische procedures, bemonsteringsprocedures en
criteria voor de evaluatie van de resultaten van laboratoriumtests en dat hierbij wordt uitgegaan van:
a) de opsporing van klinische symptomen en postmortemlaesies;
b) de opsporing van virus, antigeen of genoom in monsters
van weefsel, organen, bloed of excreties van varkens;
c) de aantoning van een specifieke antilichaamrespons in
bloedmonsters.
3. In afwijking van lid 2 mogen de in bijlage IV bij Richtlijn
2002/60/EG vermelde nationale diagnoselaboratoria de in het
handboek genoemde laboratoriumtests wijzigen of andere tests
gebruiken, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat die
gewijzigde of andere tests even gevoelig en specifiek zijn.
Als gewijzigde of andere tests worden gebruikt, moeten de
gevoeligheid en de specificiteit daarvan worden geëvalueerd in
het kader van de periodieke vergelijkende tests die het communautair referentielaboratorium voor Afrikaanse varkenspest
organiseert.
Artikel 2
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 juli
2003.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

L 143/36

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

BIJLAGE
HANDBOEK VOOR DE DIAGNOSE VAN AFRIKAANSE VARKENSPEST

Hoofdstuk I
Inleiding, doelstellingen en definities

1. Om te garanderen dat bij de diagnose van Afrikaanse varkenspest (hierna „AVP” genoemd) uniforme procedures
worden toegepast,
a) biedt dit handboek richtsnoeren en minimumvoorschriften voor een juiste diagnose van AVP, die betrekking
hebben op diagnostische procedures, bemonsteringsprocedures en criteria voor de evaluatie van de resultaten van
klinische en postmortemonderzoeken en laboratoriumtests (1);
b) biedt dit handboek voorschriften inzake bioveiligheid en kwaliteitsnormen waaraan de diagnoselaboratoria voor
AVP ten minste moeten voldoen, en die ook bij het vervoer van monsters in acht moeten worden genomen;
c) wordt in dit handboek aangegeven welke laboratoriumtests voor de diagnose van AVP en welke laboratoriumtechnieken voor de genetische typering van isolaten van het AVP-virus moeten worden gebruikt.
2. Dit handboek is in de eerste plaats bedoeld voor de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van
AVP. Daarom ligt de nadruk op de principes en de toepassingen van laboratoriumtests en op de evaluatie van de
resultaten daarvan, en niet zozeer op de gedetailleerde beschrijving van de laboratoriumtechnieken.
3. In het kader van dit handboek gelden naast de definities van artikel 2 van Richtlijn 2002/60/EG de volgende definities:
a) „verdacht bedrijf”: elk varkensbedrijf met één of meer varkens waarvan vermoed wordt dat ze zijn besmet met het
AVP-virus, of een contactbedrijf zoals gedefinieerd in artikel 2, onder k), van Richtlijn 2002/60/EG;
b) „epizoötiologische subeenheid” of „subeenheid”: het gebouw, de plaats of het nabijgelegen stuk land waar groepen
varkens binnen een bedrijf zo worden gehouden dat zij regelmatig direct of indirect met elkaar in contact komen,
maar wel gescheiden blijven van andere varkens binnen hetzelfde bedrijf;
c) „contactvarkens”: varkens die in de afgelopen 21 dagen op een bedrijf direct contact hebben gehad met één of
meer van besmetting met het AVP-virus verdachte varkens.

Hoofdstuk II
Beschrijving van AVP, met de nadruk op de differentiële diagnose
A. INLEIDING
1. AVP wordt veroorzaakt door een omhuld DNA-virus dat behoort tot het genus Asfivirus van de familie van de
Asfarviridae. De AVP-virusstammen verschillen van elkaar in virulentie, zonder dat er evenwel verschillende serotypes kunnen worden geïdentificeerd.
2. Het AVP-virus is zeer stabiel in de excreta van besmette varkens, in varkenskarkassen en vers varkensvlees, en in
bepaalde varkensvleesproducten. Om het in het milieu te inactiveren zijn adequate ontsmettingsmiddelen nodig.
3. De belangrijkste natuurlijke besmettingsroute voor varkens in Europa is via de mond en neus door direct of indirect contact met besmette varkens of door het eten van voeder dat verontreinigd is met het virus. In gebieden
waar evenwel vectoren (2) voorkomen, speelt de transmissie via deze vectoren een zeer belangrijke rol bij viruspersistentie en -verspreiding. AVP kan ook worden verspreid via indirect contact met verontreinigd materiaal of via
bijtende insecten die het AVP-virus mechanisch vervoeren. De ziekte kan ook worden overgedragen via sperma
van besmette beren.
4. Voor afzonderlijke dieren bedraagt de incubatieperiode ongeveer vijf tot 15 dagen, maar in bedrijfsomstandigheden is het mogelijk dat de klinische symptomen zich pas verschillende weken na de virusinsleep manifesteren,
of zelfs nog later als het om een milde virusstam gaat.
(1) Bij het bepalen van het aantal monsters dat voor de laboratoriumtests moet worden genomen, moet ook rekening worden gehouden
met de gevoeligheid van de gebruikte tests. Als de gevoeligheid van de test niet erg hoog is, moet het aantal dieren waarbij monsters
worden genomen, groter zijn dan in dit handboek wordt aangegeven.
2
( ) Zoals omschreven in artikel 2, onder r), van Richtlijn 2002/60/EG.
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5. Er bestaan acute, subacute en chronische vormen van AVP, die vooral op basis van de virulentie van het virus
worden onderscheiden.
6. Bij varkens die na een infectie klinisch genezen zijn, persisteert de viremie gedurende 40 tot 60 dagen en deze
varkens worden virusdragers. Bij virusdragende varkens kon het AVP-virus nog tot zes maanden na de infectie
worden geïsoleerd.

B. ACUTE VORM
1. Het eerste klinische symptoom van de ziekte is gewoonlijk hoge koorts (meer dan 40 °C). Die gaat gepaard met
depressie, verminderde eetlust, snelle en moeilijke ademhaling en afscheiding van al dan niet etterige substanties
via neus en ogen. De varkens bewegen ongecoördineerd en kruipen dicht bijeen. Zeugen kunnen in alle stadia
van de dracht aborteren. Sommige varkens kunnen last hebben van braakverschijnselen en constipatie, terwijl
andere een bloederige diarree kunnen ontwikkelen. De dieren krijgen door congestie of hemorragie veroorzaakte
subcutane vlekken, vooral aan de extremiteiten en de oren. Ze kunnen in coma geraken voordat ze sterven. Eén
tot zeven dagen na de ontwikkeling van de klinische symptomen treedt de dood in. Het ziektecijfer en het sterftecijfer in een bedrijf kunnen oplopen tot 100 %.
Bij postmortemonderzoek wordt een typisch hemorragisch syndroom geconstateerd, met een veralgemeende
congestie van het karkas, bloederige vloeistof in de borst- en de buikholte, een uitgezette, donkere milt, hemorragische lymfklieren die op bloedklonters gelijken (vooral zichtbaar bij de renale en de hepatogastrische lymfklieren), petechiale bloedingen in de nieren (de corticale en medullaire piramiden en het nierbekken), de abdominale serosa, de mucosa van maag en ingewanden en het hart (epicardium en endocardium), alsmede hydrothorax
en petechiale bloedingen van de pleura.
2. Doorgaans leidt de acute vorm van klassieke varkenspest tot een klinisch en pathologisch ziektebeeld dat grote
gelijkenissen vertoont met dat van Afrikaanse varkenspest. Bloedingen van de huid en oren zijn, indien aanwezig,
eenvoudig op te sporen en doen veronderstellen dat er sprake is van een acuut geval van klassieke of Afrikaanse
varkenspest. Er zijn maar weinig andere ziekten die soortgelijke laesies veroorzaken.
Voorts moet aan acute Afrikaanse varkenspest worden gedacht in geval van verdenking van erysipelas, abortus
blauw, coumarinevergiftiging, purpura, wegkwijnziekte (post-weaning multisystemic wasting syndrome), varkensdermatitis en nefrotisch syndroom, salmonella- of pasteurella-infecties of infecties aan de darmen of luchtwegen
in combinatie met koorts waarbij een antibioticumkuur niet aanslaat.

C. SUBACUTE VORMEN
De subacute vormen van de ziekte komen vaker voor in endemische gebieden. Een subacute infectie wordt gekenmerkt door wisselende koorts, depressie en longontsteking. Hartinsufficiëntie kan tot de dood leiden. De laesies bij de
subacute vormen gelijken op die bij de acute vormen, maar zijn minder uitgesproken. Kenmerkende laesies zijn
omvangrijke bloedingen in lymfklieren, nieren en milt, longcongestie en -oedeem, en in sommige gevallen interstitiële pneumonie.

D. CHRONISCHE VORMEN
De ziekte komt zelden in chronische vorm voor. Bij de chronische vormen kunnen secundaire bacteriële infecties
worden geconstateerd. Aangezien de klinische symptomen van chronische AVP vrij aspecifiek zijn, moet bij de differentiële diagnose rekening worden gehouden met vele andere ziekten. Niet elk dier heeft per definitie een verhoogde
lichaamstemperatuur, maar in elk besmet bedrijf zijn er wel een paar varkens met koorts.
Tot de klinische symptomen van chronische AVP behoren ademhalingsproblemen, abortus, artritis, chronische huidzweren of -necrose die niet gelijken op het typische ziektebeeld van infecties met het AVP-virus. De laesies kunnen
minimaal zijn of zelfs volledig ontbreken. Bij histopathologisch onderzoek worden vergroting van de lymfklieren en
de milt, pleuritis, fibrineuze pericarditis en longinfiltraat aangetroffen. Voorts zijn kaasachtige focale necrose en mineralisering van de longen beschreven.

Hoofdstuk III
Richtsnoeren met betrekking tot de belangrijkste criteria op grond waarvan wordt bepaald of een bedrijf ervan
verdacht wordt met AVP te zijn besmet

1. Het besluit om een bedrijf te bestempelen als verdacht bedrijf, wordt genomen op basis van de volgende bevindingen,
criteria en redenen:
a) klinische en pathologische bevindingen bij varkens. De belangrijkste klinische en pathologische bevindingen die in
aanmerking moeten worden genomen, zijn:
— koorts in combinatie met ziekte en sterfte bij varkens van alle leeftijden;
— koorts in combinatie met bloedingen; petechie en ecchymose, met name in de lymfklieren, de nieren, de milt
(die uitgezet en donker is, vooral in de acute vormen) en de urineblaas, en zweren op de galblaas;
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b) epizoötiologische bevindingen. De belangrijkste epizoötiologische bevindingen die in aanmerking moeten worden
genomen, zijn:
— de varkens zijn direct of indirect in contact geweest met een varkensbedrijf waar het AVP-virus is geconstateerd en bevestigd;
— een bedrijf heeft varkens geleverd waarvan later is gebleken dat ze besmet waren met het AVP-virus;
— zeugen zijn kunstmatig geïnsemineerd met sperma dat afkomstig is van een verdachte bron;
— er is indirect of direct contact geweest met wilde varkens van een populatie waarbij AVP voorkomt;
— varkens worden in de open lucht gehouden in een gebied waar wilde varkens met het AVP-virus zijn besmet;
— varkens zijn gevoed met spoeling en het vermoeden bestaat dat deze spoeling geen behandeling heeft ondergaan om eventueel aanwezig AVP-virus te inactiveren;
— het vermoeden bestaat dat er blootstelling is geweest, bijvoorbeeld via personen die het bedrijf hebben
betreden, transporten, enz. die vooraf op bedrijven waren die met het AVP-virus zijn besmet of daarvan
worden verdacht;
— in de streek waar het bedrijf gesitueerd is, komen vectoren voor.
2. In elk geval moet een bedrijf als verdacht worden beschouwd als op basis van klinische of pathologische bevindingen
wordt vermoed dat daar klassieke varkenspest aanwezig is, maar het niet mogelijk is om met klinische en epizoötiologische onderzoeken en met laboratoriumtests deze ziekte te bevestigen of andere ziektebronnen of ziekteverwekkers
op het betrokken bedrijf te identificeren.

Hoofdstuk IV
Controle- en bemonsteringsprocedures

A. RICHTSNOEREN EN PROCEDURES VOOR KLINISCH ONDERZOEK EN BEMONSTERING VAN VARKENS OP
VERDACHTE BEDRIJVEN
1. De lidstaten zien erop toe dat in de verdachte bedrijven overeenkomstig de in de punten 2 tot en met 6 vermelde
richtsnoeren en procedures de juiste klinische onderzoeken, bemonsteringen en laboratoriumtests worden uitgevoerd om AVP te kunnen bevestigen of uitsluiten.
Ongeacht of de in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2002/60/EG bedoelde maatregelen op de betrokken bedrijven al
dan niet worden toegepast, zijn deze richtsnoeren en procedures ook van toepassing wanneer het gaat om een
ziekte waarbij in de differentiële diagnose met AVP rekening moet worden gehouden. Dit geldt ook voor gevallen
waarbij de klinische symptomen en het epizoötiologische patroon van de ziekte die bij varkens worden waargenomen, doen vermoeden dat de kans op besmetting met AVP zeer gering is.
In alle andere gevallen waarbij één of meer varkens ervan worden verdacht met het AVP-virus te zijn besmet,
moeten de in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2002/60/EG bedoelde maatregelen op het betrokken bedrijf worden
toegepast.
Als AVP-besmetting wordt vermoed bij varkens in een slachthuis of een vervoermiddel, zijn de in de punten 2 tot
en met 6 vastgestelde richtsnoeren en procedures van overeenkomstige toepassing.
2. Als een officiële dierenarts een verdacht bedrijf bezoekt om AVP te bevestigen of uit te sluiten:
— moet hij de gegevens over de productie en de gezondheid op het bedrijf controleren, indien die beschikbaar
zijn, en moet hij elke subeenheid van het bedrijf inspecteren om de varkens te selecteren die klinisch moeten
worden onderzocht.
In het kader van het klinisch onderzoek moet o.a. de lichaamstemperatuur worden gemeten en moeten vooral de
volgende varkens of groepen varkens worden onderzocht:
— varkens die ziek zijn of aan anorexie lijden;
— varkens die recentelijk zijn aangevoerd uit bedrijven waar een uitbraak van de ziekte is bevestigd, of uit een
andere verdachte plaats van herkomst;
— varkens die in subeenheden worden gehouden die recentelijk zijn bezocht door externe bezoekers die kort
daarvoor in contact waren met varkens waarbij besmetting met AVP wordt vermoed of is bevestigd, of van
wie is geweten dat zij andere bijzonder risicovolle contacten met een potentiële bron van het AVP-virus
hebben gehad;
— varkens die reeds zijn bemonsterd en serologisch getest op AVP, voorzover de testresultaten niet van die aard
zijn dat AVP kan worden uitgesloten, alsmede contactvarkens;
— varkens die pas van een ziekte zijn hersteld.
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Als bij de inspectie van het verdachte bedrijf geen varkens of groepen varkens zijn aangetroffen zoals bedoeld in
de bovenstaande alinea, moet de bevoegde autoriteit, onverminderd de andere maatregelen die overeenkomstig
Richtlijn 2002/60/EG op het betrokken bedrijf kunnen worden toegepast, en met inachtneming van de epizoötiologische situatie:
— op het betrokken bedrijf verder onderzoek verrichten overeenkomstig punt 3, of
— ervoor zorgen dat bij de varkens op het betrokken bedrijf bloedmonsters worden genomen voor laboratoriumtests. In dat geval moeten de in punt 5 en in deel F, punt 2, vastgestelde bemonsteringsprocedures als richtsnoer worden gebruikt, of
— de in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2002/60/EG vastgestelde maatregelen invoeren of handhaven, in afwachting
van verder onderzoek op het betrokken bedrijf, of
— het vermoeden van AVP-besmetting weerleggen.
3. Als wordt verwezen naar dit punt, moet het klinisch onderzoek in het betrokken bedrijf worden uitgevoerd bij
varkens die willekeurig worden geselecteerd in de subeenheden waarbij een risico van insleep van het AVP-virus
is vastgesteld of wordt vermoed.
Het minimumaantal te onderzoeken varkens moet voldoende zijn om in deze subeenheden koorts bij een prevalentie van 10 % met een betrouwbaarheid van 95 % op te sporen.
4. Als op een verdacht bedrijf dode of stervende varkens worden aangetroffen, moet een postmortemonderzoek
worden uitgevoerd, bij voorkeur bij minimaal vijf van deze varkens en in het bijzonder bij varkens die:
— vóór hun dood duidelijke symptomen van de ziekte vertoonden;
— hoge koorts hadden;
— pas gestorven zijn.
Als bij deze onderzoeken geen laesies worden aangetroffen die op AVP wijzen, maar verder onderzoek noodzakelijk wordt geacht gezien de epizoötiologische situatie,
— moeten in de subeenheid waar de dode of stervende varkens werden gehouden, een klinisch onderzoek zoals
bedoeld in punt 3, en een bloedbemonstering zoals bedoeld in punt 5, worden uitgevoerd en
— mag bij drie tot vier contactvarkens een postmortemonderzoek worden uitgevoerd, vooral als deze varkens
klinische symptomen vertonen.
Ongeacht de aan- of afwezigheid van laesies die op AVP wijzen, moeten de organen of weefsels van varkens die
aan een postmortemonderzoek zijn onderworpen, overeenkomstig hoofdstuk V, deel B, punt 1, worden bemonsterd ten behoeve van virologisch onderzoek. Deze monsters worden bij voorkeur genomen bij pas gestorven
varkens.
Wanneer een postmortemonderzoek wordt uitgevoerd, moet de bevoegde autoriteit erop toezien dat:
— de nodige hygiëne- en voorzorgsmaatregelen worden genomen om verspreiding van de ziekte te voorkomen,
en
— stervende varkens op een humane wijze worden gedood overeenkomstig Richtlijn 93/119/EEG van de Raad
van 22 december 1993 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (2).
5. Als op een verdacht bedrijf verdere klinische symptomen of laesies worden geconstateerd die weliswaar op AVP
kunnen wijzen, maar die volgens de bevoegde autoriteit onvoldoende bewijskracht hebben om besmetting met
AVP te bevestigen zodat alsnog laboratoriumtests vereist zijn, moeten bij de verdachte varkens en bij andere
varkens in elke subeenheid waarin verdachte varkens worden gehouden, bloedmonsters worden genomen overeenkomstig de volgende procedures:
a) Het minimumaantal monsters dat voor serologisch onderzoek moet worden genomen, moet voldoende zijn
om in de betrokken subeenheid een seroprevalentie van 10 % met een betrouwbaarheid van 95 % op te
sporen.
b) Het aantal monsters dat voor virologisch onderzoek wordt genomen, moet in overeenstemming zijn met de
instructies van de bevoegde autoriteit, waarin rekening wordt gehouden met de verschillende tests die kunnen
worden uitgevoerd, met de gevoeligheid van de gebruikte laboratoriumtests en met de epizoötiologische situatie.
(1) PB L 340 van 31.12.1993, blz. 21.
(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.
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6. Als bij het onderzoek op een verdacht bedrijf geen klinische symptomen of laesies zijn aangetroffen die op AVP
kunnen wijzen, maar de bevoegde autoriteit verder laboratoriumonderzoek noodzakelijk acht om besmetting met
AVP te kunnen uitsluiten, moeten de in punt 5 vastgestelde bemonsteringsprocedures als richtsnoer worden
gebruikt.

B. BEMONSTERINGSPROCEDURES IN BEDRIJVEN WAAR VARKENS WORDEN GEDOOD NADAT DE ZIEKTE IS
BEVESTIGD
1. Om na te gaan hoe het AVP-virus in een besmet bedrijf is binnengebracht en hoelang het virus al op het bedrijf
aanwezig was, moeten, wanneer varkens overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder a), van Richtlijn 2002/60/EG na
de bevestiging van een uitbraak op een bedrijf worden gedood, bij die varkens op aselecte wijze bloedmonsters
voor serologisch onderzoek worden genomen.
2. Het minimumaantal te bemonsteren varkens moet voldoende zijn om in elke subeenheid van het bedrijf een seroprevalentie van 10 % met een betrouwbaarheid van 95 % op te sporen (1).
Het nemen van monsters voor virologisch onderzoek moet ook plaatsvinden volgens de instructies van de
bevoegde autoriteit, waarin rekening wordt gehouden met de verschillende tests die kunnen worden uitgevoerd,
met de gevoeligheid van de gebruikte laboratoriumtests en met de epizoötiologische situatie.
In gebieden waarvan reeds is aangetoond dat er met het AVP-virus besmette vectoren voorkomen, moeten overeenkomstig de instructies van de bevoegde autoriteit en bijlage III bij Richtlijn 2002/60/EG zachte teken worden
verzameld die geschikt zijn voor virologisch onderzoek.
3. In het geval van secundaire uitbraken kan de bevoegde autoriteit evenwel besluiten om van de punten 1 en 2 af
te wijken en kan zij andere bemonsteringsprocedures vaststellen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de
epizoötiologische informatie die reeds beschikbaar is met betrekking tot de herkomst van het virus, de wijze
waarop het virus op het bedrijf is binnengebracht, en de potentiële verspreiding van de ziekte vanuit het bedrijf.

C. BEMONSTERINGSPROCEDURES INGEVAL VARKENS OP VERDACHTE BEDRIJVEN PREVENTIEF WORDEN
GEDOOD
1. Om besmetting met AVP te bevestigen of uit te sluiten en meer epizoötiologische informatie te verkrijgen,
moeten, wanneer varkens op een verdacht bedrijf preventief worden gedood overeenkomstig artikel 4, lid 3,
onder a), of artikel 7, lid 2, van Richtlijn 2002/60/EG, bloedmonsters voor serologisch onderzoek en bloedmonsters voor virologisch onderzoek worden genomen overeenkomstig de in punt 2 vastgestelde procedure.
2. De bemonstering moet vooral worden uitgevoerd bij:
— varkens die symptomen of postmortemlaesies vertonen die mogelijk wijzen op AVP, en de contactvarkens;
— andere varkens die mogelijk risicovol contact hebben gehad met besmette of verdachte varkens of waarvan
wordt vermoed dat ze met het AVP-virus zijn verontreinigd. Deze varkens moeten worden bemonsterd
volgens de instructies van de bevoegde autoriteit, waarin rekening wordt gehouden met de epizoötiologische
situatie.
Bovendien moeten de varkens uit elk van de subeenheden van het bedrijf aselect worden bemonsterd (2). In dat
geval moet het minimumaantal voor serologisch onderzoek te nemen monsters voldoende zijn om in de
betrokken subeenheid een seroprevalentie van 10 % met een betrouwbaarheid van 95 % op te sporen.
Het soort monsters dat voor virologisch onderzoek moet worden genomen en de te gebruiken test moeten in
overeenstemming zijn met de instructies van de bevoegde autoriteit, waarin rekening wordt gehouden met de
verschillende tests die kunnen worden uitgevoerd, met de gevoeligheid van deze tests en met de epizoötiologische
situatie.
(1) Als echter gebruik is gemaakt van de in artikel 6, lid 1, van Richtlijn 2002/60/EG vastgestelde afwijking, moet de monsterneming
betrekking hebben op de subeenheden van het bedrijf waar varkens zijn gedood, onverminderd verder onderzoek en bemonstering
van de overige varkens op het bedrijf overeenkomstig de instructies van de bevoegde autoriteit.
2
( ) Als de bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 4, lid 3, onder a), van Richtlijn 2002/60/EG het preventieve doden echter heeft
beperkt tot dat deel van het bedrijf waar varkens worden gehouden die ervan worden verdacht met het AVP-virus te zijn besmet of
verontreinigd, moet de bemonstering betrekking hebben op de subeenheden van het bedrijf waar deze maatregel is toegepast, onverminderd verder onderzoek en bemonstering van de overige varkens op het bedrijf overeenkomstig de instructies van de bevoegde
autoriteit.
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D. CONTROLE- EN BEMONSTERINGSPROCEDURES DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOORDAT TOESTEMMING
WORDT VERLEEND OM VARKENS VAN IN BESCHERMINGS- OF TOEZICHTSGEBIEDEN GELEGEN BEDRIJVEN
TE VERVOEREN EN INGEVAL DEZE VARKENS WORDEN GESLACHT OF GEDOOD (ARTIKELEN 10 EN 11 VAN
RICHTLIJN 2002/60/EG)
1. Onverminderd artikel 11, lid 1, onder f), tweede alinea, van Richtlijn 2002/60/EG kan het vervoer, overeenkomstig artikel 10, lid 3, van die richtlijn, van varkens, afkomstig van in een beschermings- of een toezichtsgebied
gelegen bedrijf, alleen worden toegestaan als het door een officiële dierenarts te verrichten klinisch onderzoek:
— wordt uitgevoerd in de laatste 24 uur voordat de varkens worden vervoerd;
— voldoet aan het bepaalde in deel A, punt 2.
2. Als varkens naar een ander bedrijf moeten worden vervoerd, moet naast het op grond van punt 1 te verrichten
onderzoek in elke subeenheid van het bedrijf waar de te vervoeren varkens worden gehouden, een klinisch onderzoek bij de varkens worden uitgevoerd, in het kader waarvan bij een deel van de varkens ook de temperatuur
wordt gemeten.
Het minimumaantal te onderzoeken varkens moet voldoende zijn om in deze subeenheden koorts bij een prevalentie van 10 % met een betrouwbaarheid van 95 % op te sporen.
3. Als varkens moeten worden vervoerd naar een slachthuis, een verwerkingsbedrijf of een andere plaats waar ze
worden gedood of geslacht, moet naast het op grond van punt 1 te verrichten onderzoek in elke subeenheid waar
de te vervoeren varkens worden gehouden, een klinisch onderzoek bij de varkens worden uitgevoerd. Wanneer de
varkens ouder zijn dan drie tot vier maanden, moet bij een deel van de varkens ook de temperatuur worden
gemeten.
Het minimumaantal te onderzoeken varkens moet voldoende zijn om in deze subeenheden koorts bij een prevalentie van 20 % met een betrouwbaarheid van 95 % op te sporen.
4. Als de in punt 3 bedoelde varkens worden geslacht of gedood, moeten bij varkens afkomstig uit elk van de
subeenheden waarvan varkens zijn afgevoerd, bloedmonsters voor serologisch onderzoek of monsters van bloed
of organen zoals tonsillen, milt of lymfklieren voor virologisch onderzoek worden genomen.
Het minimumaantal te nemen monsters moet voldoende zijn om in elke subeenheid een seroprevalentie of een
virusprevalentie van 10 % met een betrouwbaarheid van 95 % op te sporen.
Het soort monsters dat moet worden genomen, en de te gebruiken test moeten in overeenstemming zijn met de
instructies van de bevoegde autoriteit, waarin rekening wordt gehouden met de verschillende tests die kunnen
worden uitgevoerd, met de gevoeligheid van de gebruikte laboratoriumtests en met de epizoötiologische situatie.
5. Als echter bij het slachten of doden klinische symptomen of postmortemlaesies worden waargenomen die op
AVP kunnen wijzen, zijn in afwijking van punt 4 de in deel C vastgestelde bemonsteringsvoorschriften van
toepassing.
6. De afwijking waarin artikel 10, lid 5, en artikel 11, lid 4, van Richtlijn 2002/60/EG voorzien, kan worden toegestaan als de bevoegde autoriteiten erop toezien dat ook voor de in de punten 2, 3 en 4 bedoelde te controleren
en te bemonsteren groepen varkens een intensief bemonsterings- en testprogramma wordt toegepast. In het kader
van dit programma moet het minimumaantal bloedmonsters voldoende zijn om in de betrokken groep varkens
een seroprevalentie van 5 % met een betrouwbaarheid van 95 % op te sporen.

E. CONTROLE- EN BEMONSTERINGSPROCEDURES IN EEN BEDRIJF MET BETREKKING TOT HERBEVOLKING
1. Wanneer in een bedrijf weer varkens worden binnengebracht overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Richtlijn
2002/60/EG, moeten de volgende bemonsteringsprocedures worden toegepast:
— Ten vroegste 45 dagen nadat weer varkens zijn binnengebracht, moeten bloedmonsters worden genomen.
— Als verklikkervarkens worden binnengebracht, moeten bij een voldoende aantal varkens op aselecte wijze
bloedmonsters voor serologisch onderzoek worden genomen om in elke subeenheid van het bedrijf een seroprevalentie van 10 % met een betrouwbaarheid van 95 % op te sporen.
— Bij een totale herbevolking moeten bij een voldoende aantal varkens op aselecte wijze bloedmonsters voor
serologisch onderzoek worden genomen om in elke subeenheid van het bedrijf een seroprevalentie van 20 %
met een betrouwbaarheid van 95 % op te sporen.
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2. Wanneer in een bedrijf weer varkens worden binnengebracht overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Richtlijn
2002/60/EG, moeten de volgende bemonsteringsprocedures worden toegepast:
— Ten vroegste 45 dagen nadat weer varkens zijn binnengebracht, moeten bloedmonsters worden genomen.
— Als verklikkervarkens worden binnengebracht, moeten bij een voldoende aantal varkens op aselecte wijze
bloedmonsters voor serologisch onderzoek worden genomen om in elke subeenheid van het bedrijf een seroprevalentie van 5 % met een betrouwbaarheid van 95 % op te sporen.
— Bij een totale herbevolking moeten bij een voldoende aantal varkens op aselecte wijze bloedmonsters voor
serologisch onderzoek worden genomen om in elke subeenheid van het bedrijf een seroprevalentie van 10 %
met een betrouwbaarheid van 95 % op te sporen.
Vervolgens moet de in het derde streepje vastgestelde procedure op zijn vroegst 60 dagen na de totale herbevolking worden herhaald.
3. Telkens nadat weer varkens zijn binnengebracht, moet de bevoegde autoriteit erop toezien dat, wanneer varkens
op het bedrijf om een onbekende reden ziek worden of doodgaan, de betrokken varkens onmiddellijk op AVP
worden getest.
Deze bepalingen zijn van toepassing totdat de beperkingen op de verplaatsingen van varkens zoals bedoeld in
artikel 13, lid 3, onder a) en b), en artikel 13, lid 4, van Richtlijn 2002/60/EG, voor het betrokken bedrijf worden
opgeheven.

F. BEMONSTERINGSPROCEDURES IN BEDRIJVEN IN HET BESCHERMINGSGEBIED VOORDAT DE BEPERKINGEN
WORDEN OPGEHEVEN
1. Om ervoor te zorgen dat de in artikel 10 van Richtlijn 2002/60/EG bedoelde maatregelen in een beschermingsgebied kunnen worden opgeheven,
— moet in alle bedrijven in het gebied een klinisch onderzoek worden uitgevoerd overeenkomstig de in deel A,
punten 2 en 3, vastgestelde procedures;
— moeten in alle bedrijven in het gebied bloedmonsters voor serologisch onderzoek worden genomen overeenkomstig onderstaand punt 2.
2. Het minimumaantal te nemen bloedmonsters moet voldoende zijn om in elke subeenheid van het bedrijf een
seroprevalentie van 10 % met een betrouwbaarheid van 95 % op te sporen.
De afwijking waarin artikel 10, lid 5, en artikel 11, lid 4, van Richtlijn 2002/60/EG voorzien, kan alleen worden
toegestaan als de bevoegde autoriteit erop toeziet dat er voldoende bloedmonsters worden genomen om in elke
subeenheid van het bedrijf een seroprevalentie van 5 % met een betrouwbaarheid van 95 % op te sporen.

G. BEMONSTERINGSPROCEDURES IN BEDRIJVEN IN HET TOEZICHTSGEBIED VOORDAT DE BEPERKINGEN
WORDEN OPGEHEVEN
1. Om ervoor te zorgen dat de in artikel 11 van Richtlijn 2002/60/EG bedoelde maatregelen in een toezichtsgebied
kunnen worden opgeheven, moet in alle bedrijven in het gebied een klinisch onderzoek worden uitgevoerd overeenkomstig de in deel A, punt 2, vastgestelde procedures.
Daarnaast moeten er bloedmonsters voor serologisch onderzoek worden genomen bij varkens:
— op elk ander bedrijf waar bemonstering noodzakelijk wordt geacht door de bevoegde autoriteit;
— in alle spermacentra.
2. Wanneer in bedrijven in het toezichtsgebied bloedmonsters voor serologisch onderzoek worden genomen, moet
het aantal in deze bedrijven te nemen bloedmonsters in overeenstemming zijn met deel F, punt 2, eerste zin.
De afwijking waarin artikel 10, lid 5, en artikel 11, lid 4, van Richtlijn 2002/60/EG voorzien, kan alleen worden
toegestaan als de bevoegde autoriteit erop toeziet dat in elk bedrijf in het gebied bloedmonsters worden genomen
voor serologisch onderzoek. Het minimumaantal te nemen bloedmonsters moet voldoende zijn om in elke
subeenheid van het bedrijf een seroprevalentie van 5 % met een betrouwbaarheid van 95 % op te sporen.
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H. SEROLOGISCHE BEWAKING EN BEMONSTERINGSPROCEDURES IN GEBIEDEN WAAR AVP VERMOEDELIJK
VOORKOMT OF REEDS IS BEVESTIGD BIJ WILDE VARKENS
1. In het geval van serologische bewaking van wilde varkens in gebieden waar AVP is bevestigd of vermoedelijk
voorkomt, moeten de omvang en het geografische gebied van de te bemonsteren doelpopulatie vooraf worden
bepaald om te kunnen vaststellen hoeveel monsters er moeten worden genomen. Het aantal te nemen monsters
moet worden vastgesteld op grond van het geraamde aantal levende dieren en niet op grond van het aantal afgeschoten dieren.
2. Als geen gegevens over populatiedichtheid en -omvang beschikbaar zijn, moet eerst het geografische gebied
worden bepaald waarbinnen monsters moeten worden genomen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de
continue aanwezigheid van wilde varkens en de aanwezigheid van natuurlijke of kunstmatige obstakels die
voldoende groot zijn om te voorkomen dat de dieren zich voortdurend in groten getale verplaatsen. In alle andere
gevallen of wanneer het gaat om grote gebieden, wordt aanbevolen om een bemonsteringsgebied van ongeveer
200 km2 af te bakenen; bij een dergelijke grootte ligt het aantal wilde varkens gewoonlijk tussen 400 en 1 000.
3. Onverminderd artikel 15, lid 2, onder c), van Richtlijn 2002/60/EG moet het minimumaantal varkens dat in het
vooraf bepaalde gebied moet worden bemonsterd, voldoende zijn om een seroprevalentie van 5 % met een
betrouwbaarheid van 95 % op te sporen. Daarom moeten in elk afgebakend gebied ten minste 56 dieren worden
bemonsterd.
4. Het verzamelen van monsters voor virologisch onderzoek bij wilde varkens die zijn afgeschoten of dood worden
aangetroffen, moet worden uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk V, deel B, punt 1.
Als virologische bewaking op afgeschoten wilde varkens noodzakelijk wordt geacht, moet dit vooral geschieden
bij dieren van minder dan één jaar oud.
5. Bij alle monsters die naar het laboratorium worden gestuurd, moet een vragenlijst worden gevoegd zoals bedoeld
in artikel 16, lid 3, onder h), van Richtlijn 2002/60/EG.

Hoofdstuk V
Algemene procedures en criteria voor het verzamelen en het vervoeren van monsters

A. ALGEMENE PROCEDURES EN CRITERIA
1. Voordat op een verdacht bedrijf monsters worden genomen, moet een plattegrond worden gemaakt van het
bedrijf, waarop de epizoötiologische subeenheden van het bedrijf worden aangegeven.
2. Telkens wanneer men vermoedt dat varkens later wellicht opnieuw moeten worden bemonsterd, moeten alle
bemonsterde varkens worden voorzien van een unieke identificatiecode waardoor zij bij de tweede monsterneming gemakkelijk herkenbaar zijn.
3. Bij alle monsters die naar het laboratorium worden gestuurd, moeten de nodige formulieren worden gevoegd,
overeenkomstig de voorschriften van de bevoegde autoriteit. De formulieren bevatten gegevens over de geschiedenis van de bemonsterde varkens en over de klinische symptomen of postmortemlaesies die zijn waargenomen.
Wanneer de varkens op een bedrijf worden gehouden, moeten nauwkeurige gegevens worden vermeld over de
leeftijd, de categorie en het bedrijf van herkomst van de bemonsterde varkens. Aanbevolen wordt dat van elk
varken waarbij een monster is genomen, de plaats wordt geregistreerd waar het in het bedrijf wordt gehouden,
samen met de unieke identificatiecode van het dier.

B. BEMONSTERING VOOR VIROLOGISCH ONDERZOEK
1. Voor de opsporing van het AVP-virus, -antigeen of -genoom bij dode of geëuthanaseerde varkens, is weefsel van
de tonsillen, de lymfklieren (hepatogastrische, renale, submandibulaire en retrofaryngeale lymfklieren), de milt, de
nieren en de longen het meest geschikt als monster (1). In het geval van kadavers die autolyse hebben ondergaan,
wordt bij voorkeur een compleet lang bot of het sternum genomen.
2. Bij varkens die koorts of andere ziektesymptomen vertonen, moeten monsters van niet-gecoaguleerd en/of van
gestold bloed worden genomen overeenkomstig de instructies van de bevoegde autoriteit.
(1) Er wordt aanbevolen ook ileummonsters te nemen, aangezien die nuttig kunnen zijn voor de diagnose van klassieke varkenspest.
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C. VERVOER VAN DE MONSTERS

1. Aanbevolen wordt om alle monsters:
— correct te identificeren;
— in lekvrije recipiënten te vervoeren en op te slaan;
— koel te bewaren op koelkasttemperatuur; als evenwel wordt verwacht dat de monsters pas na 48 uur in het
laboratorium zullen aankomen, moet contact met het laboratorium worden opgenomen om instructies te
krijgen over de best geschikte temperatuur tijdens het vervoer;
— zo snel mogelijk bij het laboratorium af te leveren;
— te bewaren in een verpakking die ijskompressen of droog ijs bevat om de monsters koel te houden;
— van weefsels of organen in aparte verzegelde plastic recipiënten met een duidelijk etiket te vervoeren. Vervolgens moeten ze in grotere recipiënten worden geplaatst die voorzien zijn van voldoende absorberend materiaal om schade te voorkomen en eventueel weglekkend vocht op te nemen;
— indien mogelijk, door een bevoegd persoon rechtstreeks naar het laboratorium te laten vervoeren om een snel
en betrouwbaar transport te waarborgen.
2. Op de buitenzijde van de verpakking moet het adres van het ontvangende laboratorium zijn vermeld en op een
in het oog vallende plaats moet de volgende vermelding zijn aangebracht:
„Dierlijk pathologisch materiaal; beperkt houdbaar; fragiel; niet openen buiten een AVP-laboratorium”.
3. De bevoegde persoon in het laboratorium dat de monsters ontvangt, moet op tijd in kennis worden gesteld van
het tijdstip waarop de monsters aankomen.
4. Als de monsters via de lucht naar het communautaire referentielaboratorium voor AVP worden vervoerd (1),
moeten de verpakkingen voorzien zijn van een etikettering die aan de voorschriften van de IATA beantwoordt.

Hoofdstuk VI
Principes en gebruik van virologische tests en evaluatie van de resultaten

A. OPSPOREN VAN VIRUSANTIGEEN
1. Directe immunofluorescentietest (DIFT)
Het principe van de test is de microscopische opsporing van virale antigenen in afdruk-uitstrijkjes of dunne cryosecties van orgaanweefsel van varkens waarvan vermoed wordt dat ze met het AVP-virus zijn besmet. De intracellulaire antigenen worden opgespoord door middel van FIT (2)-geconjugeerde specifieke antilichamen. In het cytoplasma van geïnfecteerde cellen verschijnen fluorescerende inclusielichamen of korrels.
Geschikte organen hiervoor zijn de nieren, de milt en verschillende lymfklieren. Bij wilde varkens mag, wanneer
die organen niet beschikbaar zijn of autolyse hebben ondergaan, ook een uitstrijkje van beenmergcellen worden
gebruikt.
De test kan in twee uur worden uitgevoerd. Omdat orgaanmonsters alleen uit dode dieren kunnen worden
verkregen, is deze test slechts beperkt bruikbaar voor screeningonderzoek.
Deze test is zeer gevoelig voor acute AVP. Voor subacute of chronische vormen bedraagt de gevoeligheid van de
DIFT slechts ongeveer 40 %, waarschijnlijk omdat er antigeen-antilichaamcomplexen worden gevormd die de
reactie met het AVP-geconjugeerde antilichaam blokkeren. De betrouwbaarheid van het testresultaat kan door een
twijfelachtige kleuring worden beperkt, vooral wanneer er nog geen gedegen ervaring is opgedaan met het
uitvoeren van deze test of wanneer de te testen organen autolyse hebben ondergaan.

2. ELISA voor de opsporing van antigeen
Viraal antigeen kan ook worden opgespoord via ELISA-technieken, maar dit wordt alleen aanbevolen voor acute
vormen van de ziekte, aangezien de gevoeligheid van deze technieken laag is wanneer zich antigeen-antilichaamcomplexen hebben gvormd. De gevoeligheid van de antigeen-ELISA moet hoog genoeg zijn voor het verkrijgen
van een positief resultaat bij dieren met klinische symptomen van acute AVP. In elk geval wordt aanbevolen deze
test alleen voor onderzoek van het volledige beslag te gebruiken, en wel samen met andere virologische tests.
(1) Het communautair referentielaboratorium beschikt over een open vergunning voor het ontvangen van diagnostische monsters en
isolaten van het AVP-virus uit andere lidstaten. Als het monster van buiten de Europese Unie komt, kan worden geëist dat het referentielaboratorium vóór het vervoer een kopie van de invoervergunning overlegt, die vervolgens in een envelop aan de buitenzijde van
de verpakking wordt bevestigd.
2
( ) Fluoresceïne-isothiocyanaat.
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B. VIRUSISOLATIE EN IDENTIFICATIE VIA DE HEMADSORPTIETEST (HAD)

1. Bij virusisolatie wordt monstermateriaal geïnoculeerd op van varkens afkomstige gevoelige primaire celculturen,
monocyten of macrofaagcellen. Voor het isoleren van het AVP-virus wordt de voorkeur gegeven aan monsters
van volbloed en leukocyten afkomstig van niet-gecoaguleerd bloed, of aan monsters van in deel A, punt 1,
genoemde organen. Als het AVP-virus in het monster aanwezig is, zal het zich in de cellen vermeerderen en zal
in de geïnfecteerde cellen een kenmerkend cytopathogeen effect ontstaan.

2. De HAD-techniek wordt voor de identificatie van isolaten van het AVP-virus aanbevolen omdat zij zeer gevoelig
en specifiek is. Bij HAD wordt gebruikgemaakt van de capaciteit van het AVP-virus om zich in varkensmacrofagen te vermeerderen en om in aanwezigheid van varkenserytrocyten hemadsorptie op te wekken. Rond de
geïnfecteerde macrofagen ontwikkelt zich een kenmerkende rozet van erytrocyten. Een klein aantal veldstammen
van het AVP-virus kan evenwel geen hemadsorptie opwekken, maar veroorzaakt een cytopathogeen effect. Voor
de specifieke identificatie van deze stammen kan gebruik worden gemaakt van de DIF-test, uitgevoerd op sedimenten van de celculturen, of van de polymerase-kettingreactie (PCR).

3. Virusisolatie is beter geschikt voor onderzoek van monsters van een klein aantal dieren dan voor grootschalig
onderzoek. De virusisolatieprocedure is arbeidsintensief en het duurt één tot drie dagen voordat de resultaten
beschikbaar zijn. Mogelijk zijn er nog twee passages over de celcultuur nodig voordat in het monster een kleine
hoeveelheid virus kan worden opgespoord. Daardoor kan het tot tien dagen duren voordat definitieve resultaten
bekend zijn. Monsters die autolyse hebben ondergaan, kunnen cytotoxisch zijn voor de celcultuur en zijn bijgevolg slechts beperkt bruikbaar.

4. Virusisolatie en -identificatie door middel van HAD worden aanbevolen als referentietest voor de bevestiging van
positieve resultaten van een eerdere ELISA, PCR of DIFT. Zij worden ook aanbevolen als AVP reeds door andere
methoden is bevestigd, vooral bij een primaire uitbraak of een primair geval van AVP.

AVP-virussen die in varkensmacrofagen zijn geïsoleerd, kunnen worden gebruikt voor viruskarakterisering of in
de moleculaire epidemiologie.

5. Alle AVP-virusisolaten van primaire uitbraken, van primaire gevallen bij wilde varkens of van gevallen in slachthuizen of vervoermiddelen moeten overeenkomstig deel E worden gekarakteriseerd door een nationaal referentielaboratorium in de lidstaat, door een ander laboratorium dat daartoe door de betrokken lidstaat bevoegd is
verklaard, of door het communautair referentielaboratorium.

In elk geval moeten deze virusisolaten onverwijld aan het communautair referentielaboratorium worden toegezonden om aan de verzameling virussen te worden toegevoegd.

C. OPSPOREN VAN VIRUSGENOOM

1. De polymerase-kettingreactie (PCR) wordt toegepast om virusgenoom in bloed-, serum-, weefsel- of orgaanmonsters op te sporen. Kleine fragmenten viraal DNA worden door PCR vermeerderd zodat er opspoorbare hoeveelheden ontstaan. Met behulp van primers van een zeer goed geconserveerd gebied van het genoom kunnen tal van
isolaten die tot alle bekende virusgenotypes behoren, met inbegrip van zowel niet-hemadsorberende virussen als
isolaten met lage virulentie, worden opgespoord. Omdat deze test enkel een genoomvolgorde van het virus
opspoort, kan de PCR ook positief zijn als er bij de virusisolatie geen besmettelijk virus is opgespoord (bijvoorbeeld in weefsel dat autolyse heeft ondergaan, monsters van herstellende varkens of monsters van varkens die
genezen zijn en opnieuw klinisch normaal zijn).

2. PCR kan worden toegepast op beperkte hoeveelheden zorgvuldig gekozen monsters van verdachte dieren. Dit is
de aanbevolen methode voor orgaanmonsters die cytotoxisch zijn, waardoor virusisolatie niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij monsters van wilde varkens).

3. Geschikt monstermateriaal voor een PCR zijn de voor virusisolatie genoemde organen en serum. Ook teekhomogenaten kunnen met PCR worden geanalyseerd.

4. De PCR kan in één werkdag worden uitgevoerd. Hiervoor zijn geschikte laboratoriumapparatuur, gescheiden faciliteiten en ervaren personeel nodig. Een voordeel van deze methode is dat het besmettelijke virus in het laboratorium niet hoeft te worden vermeerderd. De PCR is uiterst gevoelig, maar de kans op verontreiniging, waardoor
vals-positieve resultaten ontstaan, is zeer groot. Strenge kwaliteitscontroleprocedures zijn daarom essentieel.
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D. AANBEVOLEN VIROLOGISCHE TESTS EN EVALUATIE VAN DE RESULTATEN
Virologische tests zijn essentieel voor de bevestiging van AVP.
Virusisolatie en HAD moeten worden overwogen als virologische referentietest en indien nodig moeten deze
methoden als confirmatietest worden gebruikt. Zij worden met name aanbevolen wanneer de DIF- of PCR-resultaten
positief zijn, maar geen klinische symptomen of laesies worden waargenomen, en in andere twijfelgevallen.
Een primaire uitbraak van AVP kan evenwel worden bevestigd als bij de betrokken varkens klinische symptomen of
laesies zijn gevonden en ten minste twee afzonderlijke antigeen-, genoom- of antilichaamdetectietests positieve resultaten hebben opgeleverd voor monsters van hetzelfde verdachte varken.
Een secundaire uitbraak van AVP kan worden bevestigd als niet alleen een epizoötiologisch verband met een bevestigde uitbraak of een bevestigd geval is geconstateerd, maar bij de betrokken varkens bovendien klinische symptomen
of laesies zijn gevonden en een antigeen-, genoom- of antilichaamdetectietest een positief resultaat heeft opgeleverd.
Een primair geval van AVP bij wilde varkens kan worden bevestigd door virusisolatie of wanneer ten minste twee
antigeen-, genoom- of antilichaamdetectietests een positief resultaat hebben opgeleverd. Andere gevallen van AVP bij
wilde varkens waarbij een epizoötiologisch verband met reeds bevestigde gevallen is geconstateerd, kunnen worden
bevestigd als een antigeen-, genoom- of antilichaamdetectietest een positief resultaat heeft opgeleverd.

E. GENETISCHE KARAKTERISERING VAN ISOLATEN VAN HET AVP-VIRUS
1. Voor de genetische karakterisering van isolaten van het AVP-virus worden de restrictie-enzympatronen en de
nucleotidensequenties van delen van het virusgenoom bepaald. Uit de overeenkomsten van deze restrictiepatronen
of sequenties met die welke reeds bij eerdere virusisolaten zijn verkregen, kan blijken of ziekte-uitbraken zijn
veroorzaakt door virussen die een Europees dan wel een Afrikaans moleculair model volgen.
Genetische karakterisering van isolaten van het AVP-virus is van groot belang om de huidige kennis van de moleculaire epidemiologie van AVP en van de genetische variatie van de virussen te verbeteren. De moleculaire gegevens maken het mogelijk nieuwe isolaten in klassen in te delen en verschaffen informatie over hun mogelijke
herkomst.
2. Als de moleculaire viruskarakterisering niet op korte termijn kan worden uitgevoerd in een nationaal laboratorium of een ander laboratorium dat bevoegd is om AVP te diagnosticeren, moet het originele monster of het
virusisolaat zo spoedig mogelijk naar het communautair referentielaboratorium worden gezonden voor moleculaire karakterisering.
De gegevens uit de restrictie-enzymanalyse en de sequencing van AVP-virusisolaten waarover de laboratoria
beschikken die bevoegd zijn om AVP te diagnosticeren, moeten worden doorgestuurd naar het communautair
referentielaboratorium, zodat deze gegevens kunnen worden ingevoerd in de database die door dit laboratorium
wordt beheerd.
De gegevens in deze database moeten beschikbaar zijn voor alle nationale referentielaboratoria in de lidstaten. Het
communautair referentielaboratorium moet evenwel garanderen, indien het betrokken laboratorium hierom
verzoekt, dat gegevens die bestemd zijn voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift, in afwachting van de
publicatie vertrouwelijk blijven.

Hoofdstuk VII
Principes en gebruik van serologische tests en evaluatie van de resultaten

A. BASISPRINCIPES EN DIAGNOSTISCHE WAARDE
1. Detectie van specifieke antilichamen tegen AVP wordt om verschillende redenen aanbevolen voor subacute en
chronische vormen, voor grootschalig onderzoek en voor AVP-uitroeiingsprogramma's:
i) De besmette varkens maken snel antilichamen aan. Bij deze varkens kunnen antilichamen in serummonsters
meestal worden opgespoord vanaf zeven tot tien dagen na de besmetting;
ii) er bestaan geen vaccins tegen AVP. Dit betekent dat specifieke antilichamen tegen AVP alleen worden aangemaakt als er een besmetting met het AVP-virus is, en
iii) de antilichamen blijven lang aanwezig. Bij varkens die van de ziekte zijn hersteld, kunnen nog maandenlang,
of bij sommige dieren zelfs tot aan hun dood, grote hoeveelheden specifieke antilichamen worden gevonden.
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Gedurende de eerste tien weken na de geboorte kunnen bij biggen specifieke antilichamen tegen AVP worden
gedetecteerd die afkomstig zijn van het moederdier. De halveringstijd van maternale antilichamen in biggen
bedraagt ongeveer drie weken. Antilichamen tegen AVP die worden aangetroffen bij biggen van meer dan drie
maanden, zijn hoogstwaarschijnlijk niet van maternale oorsprong.
2. Het opsporen van antilichamen tegen het AVP-virus in serum of plasma-exsudaat van aangeboden organen wordt
uitgevoerd ter ondersteuning van de diagnose van AVP op verdachte bedrijven, om in geval van een bevestigde
uitbraak de dag van insleep van de besmetting vast te stellen, en voor toezichts- en bewakingsdoeleinden.
De locatie van seropositieve varkens in het bedrijf kan waardevolle informatie bieden over de wijze waarop en de
plaats waar het AVP-virus het bedrijf is binnengekomen.
Om de resultaten van de serologische tests correct te kunnen evalueren, moet evenwel rekening worden gehouden
met alle klinische, virologische en epizoötiologische bevindingen van het onderzoek dat overeenkomstig artikel 8
van Richtlijn 2002/60/EG moet worden uitgevoerd in verband met een vermoedelijke of een bevestigde uitbraak
van AVP.

B. AANBEVOLEN SEROLOGISCHE TESTS
1. Voor de serologische bevestiging van AVP worden bij voorkeur de ELISA-test, de indirecte immunofluorescentietest (IIFT) of de immunoblottingtest (IB) gebruikt.
De kwaliteit en de doelmatigheid van de serologische diagnose die door de nationale laboratoria wordt uitgevoerd,
moeten regelmatig worden gecontroleerd in het kader van de vergelijkende proeven die geregeld door het
communautair referentielaboratorium worden georganiseerd en waaraan door verschillende laboratoria wordt
meegewerkt.
2. Voor grootschalige serologische onderzoeken is de ELISA-test de meest betrouwbare en de meest bruikbare test.
Bij deze test worden antilichamen tegen het AVP-virus die zich binden aan virale eiwitten die aan een vaste fase
zijn gehecht, opgespoord door toevoeging van een conjugaat van A-eiwit met een enzym dat een zichtbare kleurreactie doet ontstaan wanneer het met een geschikt substraat reageert.
3. De nationale laboratoria moeten regelmatig kwaliteitscontroles met betrekking tot de gevoeligheid en de specificiteit van elke batch van ELISA-reagentia uitvoeren, waarbij ze gebruik moeten maken van het panel referentiesera
dat door het communautair referentielaboratorium ter beschikking wordt gesteld. Dit panel bestaat uit:
— sera van varkens in de vroege fase van besmetting met het AVP-virus (minder dan 17 dagen na besmetting);
— sera van herstellende varkens (meer dan 17 dagen na besmetting).
De ELISA die voor de serologische diagnose van AVP moet worden gebruikt, moet alle referentiesera van de
herstellende varkens opsporen. Alle resultaten die met de referentiesera worden verkregen, moeten kunnen
worden overgedaan. Het verdient aanbeveling dat deze test ook alle positieve sera van de vroege fase opspoort.
De resultaten die worden verkregen met de referentiesera van varkens in de vroege fase van de besmetting, geven
een indicatie van de gevoeligheid van de ELISA.
4. De IIFT is een snelle techniek met hoge gevoeligheid en specificiteit die wordt gebruikt om antilichamen tegen
AVP op te sporen in sera of weefselexsudaten. Bij deze test worden antilichamen tegen AVP opgespoord die zich
binden aan een monolayer van met een aangepast AVP-virus besmette MS-cellen. De antilichaam-antigeenreactie
wordt opgespoord via een gemerkt fluorescent A-eiwit. Positieve monsters vertonen specifieke fluorescentie bij de
kern van de geïnfecteerde cellen.
Als DIFT en IIFT met elkaar worden gecombineerd om organen, bloed en exsudaten van dieren met klinische
symptomen van AVP te testen, kan dit tot een snelle en betrouwbare bevestiging van de ziekte leiden.
5. De IB-test is een zeer specifieke en gevoelige techniek waarbij nitrocellulosestrips worden gebruikt die virale
eiwitten als antigeen bevatten. De specifieke antilichaam-antigeenreactie wordt opgespoord door een A-eiwitperoxidaseconjugaat en een geschikt substraat toe te voegen. Deze test is zeer nuttig om sera te testen waarvoor
de ELISA-test geen uitsluitsel geeft.

Hoofdstuk VIII
Minimumvoorschriften inzake de veiligheid in AVP-laboratoria

1. In elk laboratorium waar het AVP-virus in celculturen moet worden vermeerderd, moet aan de in tabel 1 vastgestelde
voorschriften worden voldaan. Postmortemonderzoeken, voorbewerking van weefsel ten behoeve van DIFT of PCR,
en serologisch onderzoek met behulp van geïnactiveerd antigeen kunnen worden uitgevoerd bij een lager inperkingsniveau, voorzover aan de in tabel 1 vastgestelde minimumvoorschriften wordt voldaan, de basishygiëne gegarandeerd
blijft en na de werkzaamheden wordt gedesinfecteerd, waarbij kadavers, weefsel en sera veilig worden afgevoerd.
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2. De voorschriften die zijn vastgesteld in tabel 2, moeten worden nageleefd door elk laboratorium waar dieren met het
AVP-virus worden geïnoculeerd.
3. Alle voorraden van het AVP-virus moeten te allen tijde veilig worden opgeslagen, hetzij bevroren, hetzij gevriesdroogd. Afzonderlijke ampullen moeten voorzien zijn van een duidelijk etiket en alle gegevens inzake virusvoorraden,
alsmede de data en de resultaten van de kwaliteitscontroles moeten nauwkeurig worden geregistreerd. Ook moet
worden bijgehouden welke virussen aan de voorraad worden toegevoegd, met gegevens over de herkomst, en welke
virussen zijn toegezonden aan andere laboratoria.
4. Het wordt aanbevolen om naast de bioveilige unit voor werkzaamheden met betrekking tot het AVP-virus ook te
beschikken over units waar geen manipulatie van dat virus plaatsvindt. Die andere ruimten zijn bestemd voor de
preparatie van glaswerk en media, voor de instandhouding en preparatie van niet-besmette celculturen, voor de voorbewerking van sera, voor serologisch onderzoek (met uitzondering van methoden waarbij gebruik wordt gemaakt
van het levende AVP-virus) en voor het verlenen van administratieve ondersteuning.

Tabel 1
Pri nc i pe s v an bi olog i sc he i n pe r kin g voor di ag nose lab or a tor i a
Minimumvoorschriften

Algemene omgeving

Aanvullende voorschriften

Normale atmosferische druk.
Speciale kamers, uitsluitend bestemd voor
bepaalde procedures.

Normale atmosferische druk. Eén HEPAfiltratie van afgevoerde lucht.
Speciale kamers, uitsluitend bestemd voor
diagnostische procedures met betrekking
tot klassieke varkenspest of AVP.
Mogelijk verontreinigd effluent behandelen
om het AVP-virus te inactiveren (chemische of hittebehandeling).

Laboratoriumkleding

Bovenkleding voor exclusief gebruik in de
unit voor het AVP-virus.
Wegwerphandschoenen voor alle manipulaties van besmet materiaal.
Bovenkleding steriliseren voordat deze de
unit verlaat, of op hoge temperatuur
wassen binnen de unit.

Personeel

Apparatuur

Geheel omkleden bij binnenkomst. Laboratoriumkleding voor exclusief gebruik in
de unit voor het AVP-virus.
Wegwerphandschoenen voor alle manipulaties van besmet materiaal.
Kleding steriliseren voordat deze de unit
verlaat, of op hoge temperatuur wassen
binnen de unit.

Toegang tot unit beperken tot opgeleid en
persoonlijk geautoriseerd personeel.

Toegang tot unit beperken tot opgeleid en
persoonlijk geautoriseerd personeel.

Handen vóór verlaten van de unit wassen
en desinfecteren.

Handen vóór verlaten van de unit wassen
en desinfecteren.

Personeel mag tot 48 uur na het verlaten
van de unit geen bezoek brengen aan
voorzieningen waar varkens aanwezig
zijn.

Personeel mag tot 48 uur na het verlaten
van de unit geen bezoek brengen aan
voorzieningen waar varkens aanwezig
zijn.

Biologische veiligheidskast (klasse I of II) voor alle manipulaties van levend virus. Kast
met dubbele HEPA-filtratie van afgevoerde lucht.
Alle benodigde apparatuur voor laboratoriumprocedures moet in de speciale laboratoriumruimte aanwezig zijn.

Tabel 2
V oor sc hr i fte n i nza ke bi ov e i li g he i d i n r u i mten me t pr oe fdi er e n
Voorschriften

Algemene omgeving

Ventilatie met negatieve drukregeling.
Eén HEPA-filtratie van afgevoerde lucht.
Voorziening voor volledige decontaminatie/fumigatie aan het einde van de proef.
Elk vast en vloeibaar effluent behandelen om het AVP-virus te inactiveren (chemische of
hittebehandeling).
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Laboratoriumkleding

Geheel omkleden bij binnenkomst.
Kleding steriliseren voordat deze de unit verlaat, of op hoge temperatuur wassen binnen
de unit.

Personeel

Toegang tot unit beperken tot opgeleid en persoonlijk geautoriseerd personeel.
De kleding binnen laten vóór het douchen. Volledig douchen bij verlaten van unit.
Personeel mag tot 48 uur na het verlaten van de unit geen bezoek brengen aan voorzieningen waar varkens aanwezig zijn.

Apparatuur

Alle benodigde apparatuur voor testprocedures met dieren moet in de unit aanwezig
zijn.
Alle materialen moeten bij het verlaten van de unit worden gesteriliseerd of, in het geval
van diermonsters, dubbel verpakt worden in lekvrije recipiënten; bij vervoer naar het
laboratorium voor AVP moeten deze recipiënten aan de buitenzijde worden gedesinfecteerd.

Dieren

Alle dieren moeten worden geslacht voordat ze de unit verlaten, postmortemonderzoeken moeten worden afgerond binnen het biologisch veilige gebied en kadavers
moeten na afronding van het onderzoek worden verbrand.
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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2003/423/GBVB VAN DE RAAD
van 5 juni 2003
inzake de militaire operatie van de Europese Unie in de Democratische Republiek Congo
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(7)

Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) moet politieke
controle uitoefenen op en strategische leiding geven aan
de door de Europese Unie geleide operatie en de desbetreffende besluiten nemen overeenkomstig artikel 25, lid
3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

(8)

Overeenkomstig de richtlijnen van de Europese Raad
van Nice van 7-9 december 2000 moet dit gemeenschappelijk optreden de rol van de secretaris-generaal/
hoge vertegenwoordiger overeenkomstig de artikelen 18
en 26 van het Verdrag betreffende de Europese Unie in
de uitvoering van de onder de politieke controle en strategische leiding van het PVC vallende maatregelen
bepalen, overeenkomstig artikel 25 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie.

(9)

Derde staten kunnen op verzoek van de Raad aan de
operatie deelnemen.

(10)

Overeenkomstig artikel 28, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie komen de beleidsuitgaven voor
dit gemeenschappelijk optreden, dat gevolgen heeft op
militair gebied, ten laste van de lidstaten volgens het
algemene kader dat de Raad bij besluit van 17 juni 2002
heeft vastgesteld.

(11)

Volgens artikel 14, lid 1, van het Verdrag betreffende de
Europese Unie moeten voor de gehele duur van de
uitvoering van het gemeenschappelijk optreden de voor
de Unie beschikbare middelen worden omschreven; in
dit verband moet een financieel referentiebedrag worden
vermeld.

(12)

Het financiële referentiebedrag voor de gemeenschappelijke kosten van de operatie is op het moment de meest
accurate raming, waarmee echter niet vooruitgelopen
wordt op de uiteindelijke bedragen in de begroting die
goedgekeurd moet worden overeenkomstig de beginselen die zijn vastgelegd in het kaderbesluit van 17 juni
2002.

(13)

Overeenkomstig artikel 6 van het Protocol betreffende
de positie van Denemarken, dat is gehecht aan het
Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
neemt Denemarken niet deel aan de uitwerking en de
uitvoering van besluiten en acties van de Europese Unie
die gevolgen hebben op defensiegebied. Denemarken
neemt niet deel aan de financiering van de operatie,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 14, artikel 18, lid 5, artikel 25, derde alinea,
artikel 26 en artikel 28, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 8 mei 2003 heeft de Raad Gemeenschappelijk Standpunt 2003/319/GBVB betreffende de steun van de Europese Unie voor de uitvoering van de staakt-het-vurenovereenkomst van Lusaka en het vredesproces in de
Democratische Republiek Congo en tot intrekking van
Gemeenschappelijk Standpunt 2002/203/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

Op 10 december 2002 heeft de Raad Gemeenschappelijk
Optreden 2002/962/GBVB houdende wijziging en
verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het Gebied van de
Grote Meren in Afrika (2) vastgesteld.

(3)

(4)

Op 19 mei 2003 heeft de Raad de secretaris-generaal/
hoge vertegenwoordiger verzocht een studie te
verrichten naar de haalbaarheid van een militaire
operatie van de Europese Unie in de Democratische
Republiek Congo.
De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft de
lidstaten van de Verenigde Naties verzocht te voorzien
in een tijdelijke stabilisatiemacht in de Ituri-regio ter
uitvoering van het mandaat van Resolutie nr.
1484(2003) van de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties van 30 mei 2003.

(5)

Overeenkomstig het concept „EU-kadernatie” dat op 24
juli 2002 is bekrachtigd als basis voor het voeren van
autonome, door de Europese Unie geleide crisisbeheersingsoperaties met gebruikmaking van een kadernatie,
dient er een lidstaat als kadernatie te worden aangewezen.

(6)

Teneinde het inzetten van een EU-troepenmacht in de
Democratische Republiek Congo te plannen en voor te
bereiden, moet er een operationeel hoofdkwartier
worden gekozen en een operationeel commandant en
een commandant van de troepen worden benoemd.

(1) PB L 115 van 9.5.2003, blz. 87.
(2) PB L 334 van 11.12.2002, blz. 5.
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HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1
Missie

2.

L 143/51

Het PVC brengt op gezette tijden verslag uit aan de Raad.

3. Het PVC ontvangt van de voorzitter van het Militair
Comité van de Europese Unie (CEUMC) op gezette tijden
verslagen over het verloop van de militaire operatie. Het PVC
kan, indien nodig, de operationeel commandant op zijn vergaderingen uitnodigen.

1.
De Europese Unie voert een militaire operatie van de
Europese Unie uit in de Democratische Republiek Congo,
„Artemis” genoemd, overeenkomstig het mandaat in Resolutie
nr. 1484(2003) van de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties.

Militaire leiding

2.
De hiertoe ingezette troepenmacht opereert overeenkomstig de doelstellingen van het door de Raad aangenomen „Kader
voor optreden van de Europese Unie in Bunia”.

1. Het Militair Comité van de Europese Unie (EUMC) controleert of de militaire operatie, onder verantwoordelijkheid van
de operationeel commandant, correct wordt uitgevoerd.

Artikel 2

2. Het EUMC ontvangt op gezette tijden verslagen van de
operationeel commandant. Het kan, indien nodig, de operationeel commandant op zijn vergaderingen uitnodigen.

Aanwijzing van een kadernatie
Frankrijk zal als kadernatie voor de operatie fungeren.

Artikel 8

3. De CEUMC treedt op als eerste contactpunt met de operationeel commandant.

Artikel 3
Benoeming van de operationeel commandant

Artikel 9

Generaal-majoor Neveux wordt tot operationeel commandant
van de Europese Unie benoemd.

Betrekkingen met de Verenigde Naties, de Democratische
Repubiek Congo en andere deelnemers aan het vredesproces

Artikel 4

1. Het voorzitterschap, de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger, de operationeel commandant en de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het Gebied van de
Grote Meren zorgen voor nauwe coördinatie van hun respectieve activiteiten in verband met de uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden.

Keuze van de locatie van het operationele hoofdkwartier
Het operationele hoofdkwartier wordt gevestigd in het Centre
de planification et de conduite des opérations (CPCO) in Parijs,
Frankrijk.
Artikel 5
Benoeming van de commandant van de troepen
Brigadegeneraal Thonier wordt benoemd tot commandant van
de EU-troepen.
Artikel 6
Planning en aanvang van de operatie
De Raad hecht zijn goedkeuring aan het operatieplan (OPLAN)
en de „rules of engagement (RoE)”, en neemt een besluit over
de aanvang van de operatie.
Artikel 7
Politieke controle en strategische leiding
1.
Het PVC oefent onder de verantwoordelijkheid van de
Raad de politieke controle op en de strategische leiding van de
operatie uit. De Raad machtigt het PVC hierbij om de noodzakelijke besluiten te nemen overeenkomstig artikel 25 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie. Onder deze machtiging
vallen ook bevoegdheden om het operatieplan, de commandostructuur en de RoE te wijzigen. De beslissingsbevoegdheid met
betrekking tot de doelstellingen en de beëindiging van de
operatie blijven berusten bij de Raad, bijgestaan door de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger.

2. De secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger fungeert,
bijgestaan door de speciale vertegenwoordiger van de Europese
Unie voor het Gebied van de Grote Meren, in nauwe coördinatie met de voorzitter, als eerste contactpunt met de Verenigde
Naties, de autoriteiten van de Democratische Republiek Congo
en haar buurlanden, en andere deelnemers aan het vredesproces.
3. De commandant van de troepen onderhoudt met de
plaatselijke autoriteiten, de missie van de Verenigde Naties in
de Democratische Republiek Congo (Mission of the United
Nations Organisation in the Democratic Republic Congo,
MONUC) en, indien nodig, met andere internationale actoren
contact over aangelegenheden die voor deze missie van belang
zijn.
Artikel 10
Deelneming van derde staten
1. Onder volledige eerbiediging van de beslissingsautonomie
van de Europese Unie en haar ene institutionele kader kunnen
derde staten worden uitgenodigd aan de operatie deel te
nemen.
2. Het PVC onderneemt passende actie met het oog op participatieregelingen en legt deze op verzoek aan de Raad voor,
waarbij tevens mogelijke finaciële participatie van derde staten
in de gemeenschappelijke kosten aan bod komt.
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3.
Hierbij machtigt de Raad het PVC om, op aanbeveling
van de operationeel commandant en van het EUMC, de noodzakelijke besluiten betreffende de aanvaarding van de voorgestelde bijdragen te nemen.
4.
De Raad machtigt hierbij het PVC om de noodzakelijke
besluiten te nemen betreffende de instelling van een Comité
van contribuanten indien de derde staten aanzienlijke militaire
bijdragen leveren.

11.6.2003
Artikel 13

Status van de door de Europese Unie geleide troepenmacht
Indien nodig wordt de status van de door de Europese Unie
geleide troepenmacht in de Democratische Republiek Congo op
basis van artikel 24 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie vastgelegd in een overeenkomst met de regering van de
Democratische Republiek Congo.

Artikel 11
Financiële regelingen

Artikel 14

1.
De Raad stelt de procedures vast voor de verrekening van
kosten achteraf (1) ter dekking van de gemeenschappelijke
kosten van de in artikel 1 genoemde operatie.

Communautaire actie

2.
Ten behoeve van deze operatie kunnen kosten in verband
met transport, kazernes en logies voor de strijdkrachten in hun
geheel, alsmede kosten in verband met transport van de
troepen in hun geheel, niet worden aangemerkt als gemeenschappelijke kosten.
3.

Het financiële referentiebedrag bedraagt 7 000 EUR.
Artikel 12

Vrijgave van gegevens aan derde staten en internationale
organisaties
1.
De secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger is gemachtigd om door de Europese Unie gerubriceerde gegevens en
documenten die ten behoeve van de operatie zijn opgesteld,
overeenkomstig de beveiligingsvoorschriften van de Raad vrij te
geven aan derden die bij dit gemeenschappelijk optreden zijn
betrokken.
2.
De secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger is gemachtigd om door de Europese Unie niet-gerubriceerde documenten
betreffende de beraadslagingen van de Raad over de operatie
die onder de geheimhoudingsplicht van artikel 6, lid 1, van het
reglement van orde van de Raad vallen, vrij te geven aan
derden die bij dit gemeenschappelijk optreden zijn betrokken.

(1) Op basis van het model voor een besluit van de Raad betreffende de
instelling van voorfinancieringsprocedures voor de financiering van
een operatie van de Europese Unie die gevolgen heeft op militair of
defensiegebied (nota 5493/1/03 COSDP 28 RELEX 17), door de
Raad goedgekeurd op 27 januari 2003.

De Raad neemt nota van het voornemen van de Commissie
om, waar nodig, haar optreden te richten op de verwezenlijking
van dit gemeenschappelijk optreden.
Artikel 15
Inwerkingtreding
Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op 5 juni
2003. Het verstrijkt op 1 september 2003.
Artikel 16
Bekendmaking
Dit gemeenschappelijk optreden wordt in het Publicatieblad van
de Europese Unie bekendgemaakt.

Gedaan te Luxemburg, 5 juni 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
M. CHRISOCHOÏDIS

