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I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1039/2003 VAN DE RAAD
van 2 juni 2003
tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte
landbouwproducten van oorsprong uit Estland en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Estland
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Op verwerkte landbouwproducten die onder Protocol nr.
2 vallen, maar die niet in deze verordening worden
genoemd, zijn de in Protocol nr. 2 neergelegde handelsbepalingen van toepassing.

(5)

Op de invoer van bepaalde goederen worden geen
rechten toegepast; deze goederen komen niet voor een
uitvoerrestitutie in aanmerking.

(6)

Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2
juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen
ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van
de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (4) bevat een regeling voor het beheer van tariefcontingenten. De bij deze verordening geopende rechtenvrije contingenten moeten door de communautaire
autoriteiten en de lidstaten overeenkomstig deze regeling
worden beheerd.

(7)

De voor de uitvoering van deze verordening 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),

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, leden 2 en 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Bij Protocol nr. 2 van de Europaovereenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en
de Republiek Estland anderzijds, hierna de „Europaovereenkomst” genoemd, die is goedgekeurd bij Besluit 98/
180/EG, EGKS, Euratom van de Raad en de
Commissie (1), zijn tariefconcessies voorzien voor
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit
Estland. Protocol nr. 2 is gewijzigd bij het Protocol tot
aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst (2). Het werd verbeterd bij Besluit nr. 6/2001
van de Associatieraad EG-Estland (3).

Er is onlangs een handelsovereenkomst tot wijziging van
het aanpassingsprotocol gesloten. Deze overeenkomst,
die uiterlijk op 1 juli 2003 in werking moest treden,
heeft ten doel de economische convergentie met het oog
op de toetreding te verbeteren. Voor de Gemeenschap
zijn in deze overeenkomst voor sommige verwerkte
landbouwproducten concessies in de vorm van een
volledige liberalisatie van de handel en voor andere rechtenvrije contingenten neergelegd. Voor invoer buiten
deze contingenten blijven de huidige bepalingen van
kracht.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op de invoer van de in bijlage I genoemde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Estland worden vanaf 1 juli
2003 geen rechten toegepast.

Artikel 2
(3)

De goedkeuringsprocedure voor een besluit tot wijziging
van het aanpassingsprotocol zal niet tijdig zijn afgerond,
zodat dit niet op 1 juli 2003 in werking kan treden.
Derhalve moet op autonome basis worden voorzien in
de toepassing van de aan Estland verleende concessies
vanaf 1 juli 2003.

(1) PB L 68 van 9.3.1998, blz. 1.
(2) PB L 29 van 3.2.1999, blz. 11.
(3) PB L 283 van 27.10.2001, blz. 49.

De in bijlage II bedoelde rechtenvrije contingenten worden
voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 31 december 2003
en voor 2004 geopend onder de in die bijlage neergelegde
voorwaarden.
(4) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 444/2002 (PB L 68 van 12.3.2002, blz.
11).
5
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Artikel 3
De niet in bijlage I bij het Verdrag genoemde verwerkte landbouwproducten komen niet voor uitvoerrestituties uit hoofde
van Verordening (EG) nr. 1520/2000 van de Commissie van
13 juli 2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van
restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het
restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten,
uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I
van het Verdrag vallen (1) in aanmerking.

De in bijlage II bedoelde rechtenvrije contingenten worden
door de Commissie beheerd overeenkomstig de artikelen 308
bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.
Artikel 7
1. De Commissie wordt bijgestaan door het in artikel 16
van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6
december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor
bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen
goederen (2) bedoelde comité, hierna „het comité” genoemd.

Artikel 4

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

Op verwerkte landbouwproducten die niet onder bijlage I en
bijlage II vallen, zijn de bepalingen van Protocol nr. 2 van
toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn bedraagt één maand.

Artikel 5

Artikel 8

De Commissie kan de maatregelen van artikel 1 en 2 overeenkomstig de procedure beschreven in artikel 7 schorsen wanneer
de met Estland overeengekomen wederzijdse preferenties niet
worden toegepast.

3.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing vanaf 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 2 juni 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
K. STEFANIS

(1) PB L 117 van 15.7.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 740/2003 (PB L 106 van 29.4.2003, blz.
12).

(2) PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2580/2000 (PB L 298 van 25.11.2000,
blz. 5).
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BIJLAGE I
WEDERZIJDSE LIBERALISERING

GN-code

Omschrijving

(1)

(2)

0403

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

0403 10

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

0403 10 51

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

0403 10 53

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

0403 10 59

– – – – van meer dan 27 gewichtspercenten
– – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

0403 10 91

– – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0403 10 93

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

0403 10 99

– – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

0403 90

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

0403 90 71

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

0403 90 73

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

0403 90 79

– – – – van meer dan 27 gewichtspercenten
– – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

0403 90 91

– – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0403 90 93

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

0403 90 99

– – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

0405

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

0405 20

– zuivelpasta's:

0405 20 10

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

0501 00 00

Mensenhaar, onbewerkt, ook indien gewassen of ontvet; afval van mensenhaar

0502

Haar van varkens of van wilde zwijnen; dassenhaar en ander dierlijk haar, voor borstelwerk; afval
van dit haar:

0502 10 00

– haar van varkens of van wilde zwijnen en afval van dit haar

0502 90 00

– ander

0503 00 00

Paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, al dan niet op een onderlaag
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(1)

(2)

0505

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

0505 10

– veren van de soorten die als opvulmateriaal worden gebruikt; dons:

0505 10 10

– – ruw

0505 10 90

– – andere

0505 90 00

– andere

0506

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

0506 10 00

– osseïne en met zuur behandelde beenderen

0506 90 00

– andere

0507

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

0507 10 00

– ivoor; poeder en afval, van ivoor

0507 90 00

– andere

0508 00 00

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

0509 00

Echte sponsen:

0509 00 10

– ruw

0509 00 90

– andere

0510 00 00

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

0710

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

0710 40 00

– suikermaïs

0711

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

0711 90

– andere groenten; mengsels van groenten:
– – groenten:

0711 90 30

– – – suikermaïs

0903 00 00

Maté
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(1)

1302

(2)

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar en andere uit
plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd:
– plantensappen en plantenextracten:

1302 12 00

– – van zoethout

1302 13 00

– – van hop

1302 14 00

– – van pyretrum of van wortels van rotenon bevattende planten

1302 19

– – andere:

1302 19 30

– – – plantenextracten, onderling vermengd, voor de vervaardiging van dranken of van producten
voor menselijke consumptie
– – – andere:

1302 19 91

– – – – voor geneeskundig gebruik

1302 20

– pectinestoffen, pectinaten en pectaten:

1302 20 10

– – in droge toestand

1302 20 90

– – andere
– plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten:

1302 31 00

– – agar-agar

1302 32

– – plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sintjansbrood, uit sintjansbroodpitten of uit guarzaden:

1302 32 10

– – – uit sintjansbrood of uit sintjansbroodpitten

1401

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

1401 10 00

– bamboe

1401 20 00

– rotting

1401 90 00

– andere

1402 00 00

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

1403 00 00

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

1404

Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen:

1404 10 00

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

1404 20 00

– katoenlinters

1404 90 00

– andere

1505

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen:

1505 00 10

– ruw wolvet

1505 00 90

– andere
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(2)

1506 00 00

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

1515

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

1515 90 15

– – jojobaolie, oiticicaolie; myricawas en japanwas; fracties van deze producten

1516

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

1516 20

– plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan:

1516 20 10

– – gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde „opal wax”

1517

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

1517 10

– margarine, andere dan vloeibare margarine:

1517 10 10

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

1517 90

– andere:

1517 90 10

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

1517 90 93

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

1518 00

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

1518 00 10

– linoxyne
– andere:

1518 00 91

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

1518 00 95

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

1518 00 99

– – – andere

1520 00 00

Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen

1521

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

1521 10 00

– plantaardige was

1521 90

– andere:

1521 90 10

– – walschot (spermacetti), ruw of geraffineerd, ook indien gekleurd
– – bijenwas en was van andere insecten, ook indien gekleurd:

1521 90 91

– – – ruw

1521 90 99

– – – andere

19.6.2003

19.6.2003

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

(1)

(2)

1522 00

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

1522 00 10

– dégras

1702

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

1702 50 00

– chemisch zuivere fructose

1702 90

– andere, invertsuiker daaronder begrepen en andere suiker en suikerstropen die in droge toestand
50 gewichtspercenten fructose bevatten:

1702 90 10

– – chemisch zuivere maltose

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen):

1704 10

– kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker:
– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder
begrepen) van minder dan 60 gewichtspercenten:

1704 10 11

– – – in de vorm van stroken

1704 10 19

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

1704 10 91

– – – in de vorm van stroken

1704 10 99

– – – andere

1704 90

– ander:

1704 90 10

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

1704 90 30

– – witte chocolade
– – ander:

1704 90 51

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

1704 90 55

– – – keelpastilles en hoestbonbons

1704 90 61

– – – dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen
– – – ander:

1704 90 65

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

1704 90 71

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

1704 90 75

– – – – karamels, toffees en dergelijke
– – – – ander:

1704 90 81
ex 1704 90 99
(Taric-code
1704 90 99 10)

– – – – – verkregen door samenpersing
– – – – – – andere (met uitzondering van producten met een sacharosegehalte (het gehalte aan
invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 70 of meer gewichtspercenten)
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1803

Cacaopasta, ook indien ontvet:

1803 10 00

– niet ontvet

1803 20 00

– geheel of gedeeltelijk ontvet

1804 00 00

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

1805 00 00

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten:

1806 10

– cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd:

1806 10 15

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

1806 10 20

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

1806 10 30

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

1806 20

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

1806 20 10

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

1806 20 30

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

1806 20 50

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

1806 20 70

– – – zogenaamde „chocolate milk crumb”

ex 1806 20 80
(Taric-code
1806 20 80 10)

– – – – cacaofantasie (met uitzondering van producten met een sacharosegehalte (het gehalte aan
invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 70 of meer gewichtspercenten)

ex 1806 20 95
(Taric-code
1806 20 95 10)

– – – – andere (met uitzondering van producten met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 70 of meer gewichtspercenten)
– andere, in de vorm van tabletten, staven of repen:

1806 31 00

– – gevuld

1806 32

– – niet gevuld:

1806 32 10

– – – met toegevoegde granen, noten of andere vruchten

1806 32 90

– – – andere

1806 90

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

1806 90 11

– – – – alcohol bevattend
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– – – – andere
– – – andere:

1806 90 31

– – – – gevuld

1806 90 39

– – – – niet gevuld

1806 90 50

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

1806 90 60

– – boterhampasta die cacao bevat

1806 90 70

– – bereidingen voor dranken, die cacao bevatten

ex 1806 90 90
(Taric-code
1806 90 90 11
en
1806 90 90 91)

– – andere (met uitzondering van producten met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 70 of meer gewichtspercenten)

1901

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

1901 10 00

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

1901 20 00

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

1901 90

– andere:
– – moutextract:

1901 90 11

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

1901 90 19

– – – ander
– – andere:

1901 90 91

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

1902

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

1902 11 00

– – waarin ei is verwerkt

1902 19

– – andere:

1902 19 10

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

1902 19 90

– – – ander

1902 20

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

1902 20 91

– – – gekookt of gebakken

L 151/9

L 151/10

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

(1)

(2)

1902 20 99

– – – andere

1902 30

– andere deegwaren:

1902 30 10

– – gedroogd

1902 30 90

– – andere

1902 40

– koeskoes:

1902 40 10

– – niet bereid

1902 40 90

– – andere

1903 00 00

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

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen
(andere dan maïs) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte
korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid,
elders genoemd noch elders onder begrepen:

1904 10

– graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren:

1904 10 10

– – op basis van maïs

1904 10 30

– – op basis van rijst

1904 10 90

– – andere

1904 20

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

1904 20 10

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

1904 20 91

– – – op basis van maïs

1904 20 95

– – – op basis van rijst

1904 20 99

– – – andere

1904 30 00

– bulgurtarwe

1904 90

– andere:

1904 90 10

– – rijst

1904 90 80

– – andere
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1905

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

1905 10 00

– bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd

1905 20

– ontbijtkoek:

1905 20 10

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

1905 20 30

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

1905 20 90

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder
begrepen) van 50 of meer gewichtspercenten
– koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes:

1905 31

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

1905 31 11

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

1905 31 19

– – – – andere
– – – andere:

1905 31 30

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

1905 31 91

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

1905 31 99

– – – – andere

1905 32

– – wafels en wafeltjes:
– – – geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of andere bereidingen die cacao bevatten:

1905 32 11

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

1905 32 19

– – – – andere
– – – andere:

1905 32 91

– – – – gezouten, ook indien gevuld

1905 32 99

– – – – andere

1905 40

– beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten:

1905 40 10

– – beschuit

1905 40 90

– – andere

1905 90

– andere:

1905 90 10

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

1905 90 30

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

1905 90 40

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

1905 90 45

– – – koekjes en biscuits

1905 90 55

– – – geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd
– – – andere:

1905 90 60

– – – – gezoet

2001

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

2001 90

– andere:

2001 90 30

– – suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

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

2001 90 60

– – palmharten

2004

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

2004 10

– aardappelen:
– – andere:

2004 10 91

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

2004 90

– andere groenten en mengsels van groenten:

2004 90 10

– – suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

2005

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

2005 20

– aardappelen:

2005 20 10

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

2005 80 00

– suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

2008

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

2008 11

– – grondnoten:

2008 11 10

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

– – palmharten

2008 99

– – andere:
– – – zonder toegevoegde alcohol:
– – – – zonder toegevoegde suiker:

2008 99 85

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

2008 99 91

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

2101

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

2101 11

– – extracten, essences en concentraten:

2101 11 11

– – – met een gehalte aan droge uit koffie afkomstige stof van 95 of meer gewichtspercenten

2101 11 19

– – – andere

2101 12

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

2101 12 92

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

2101 12 98

– – – andere

2101 20

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

2101 20 20

– – extracten, essences en concentraten
– – preparaten:

2101 20 92

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

2101 20 98

– – – andere

2101 30

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

2101 30 11

– – – gebrande cichorei

2101 30 19

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

2101 30 91

– – – van gebrande cichorei

2101 30 99

– – – andere

2102

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

2102 10

– levende gist:

2102 10 10

– – reinculturen van gist
– – bakkersgist:

2102 10 31

– – – gedroogd
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2102 10 39

– – – andere

2102 10 90

– – andere

2102 20

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

2102 20 11

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

2102 20 19

– – – andere

2102 20 90

– – andere

2102 30 00

– samengesteld bakpoeder

2103

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

2103 10 00

– sojasaus

2103 20 00

– tomatenketchup en andere tomatensausen

2103 30

– mosterdmeel en bereide mosterd:

2103 30 10

– – mosterdmeel

2103 30 90

– – bereide mosterd

2103 90

– andere:

2103 90 10

– – mangochutney, vloeibaar

2103 90 30

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

2103 90 90

– – andere

2104

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

2104 10

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

2104 10 10

– – gedroogd

2104 10 90

– – andere

2104 20 00

– samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie

2105 00

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend:

2105 00 10

– geen of minder dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen bevattend
– met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

2105 00 91

– – van 3 of meer doch minder dan 7 gewichtspercenten

2105 00 99

– – van 7 of meer gewichtspercenten

2106

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

2106 10

– proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen:

2106 10 20

– – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of
bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5
gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of
zetmeel
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2106 10 80

– – andere

2106 90

– andere:

2106 90 20

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

2106 90 92

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

2201

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

2201 10

– mineraalwater en spuitwater:
– – natuurlijk mineraalwater:

2201 10 11

– – – niet-koolzuurgashoudend

2201 10 19

– – – ander

2201 10 90

– – ander

2201 90 00

– andere

2202

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

2202 10 00

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

2202 90

– andere:

2202 90 10

– – geen producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404 of vetstoffen afkomstig van
producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404 bevattend
– – andere, met een gehalte aan vetstoffen afkomstig van producten bedoeld bij de posten 0401
tot en met 0404:

2202 90 91

– – – van minder dan 0,2 gewichtspercent

2202 90 95

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

2202 90 99

– – – van 2 of meer gewichtspercenten

2203 00

Bier van mout:
– in verpakkingen inhoudende niet meer dan 10 l:

2203 00 01

– – verpakt in flessen

2203 00 09

– – ander

2203 00 10

– in verpakkingen inhoudende meer dan 10 l

2205

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

2205 10

– in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:

2205 10 10

– – met een effectief alcohol-volumegehalte van niet meer dan 18 % vol
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2205 10 90

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

2205 90

– andere:

2205 90 10

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

2205 90 90

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

2207

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

2207 10 00

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

2207 20 00

– ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

2208

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

2208 20

– dranken, gedistilleerd uit wijn of druivenmoer:
– – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:

2208 20 12

– – – Cognac

2208 20 14

– – – Armagnac

2208 20 26

– – – Grappa

2208 20 27

– – – Brandy de Jerez

2208 20 29

– – – andere
– – in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l:

2208 20 40

– – – ruw distillaat
– – – andere:

2208 20 62

– – – – Cognac

2208 20 64

– – – – Armagnac

2208 20 86

– – – – Grappa

2208 20 87

– – – – Brandy de Jerez

2208 20 89

– – – – andere

2208 30

– whisky:
– – zogenaamde Bourbon whisky, in verpakkingen inhoudende:

2208 30 11

– – – niet meer dan 2 l

2208 30 19

– – – meer dan 2 l
– – zogenaamde Scotch whisky:
– – – zogenaamde malt whisky, in verpakkingen inhoudende:

2208 30 32

– – – – niet meer dan 2 l

2208 30 38

– – – – meer dan 2 l
– – – zogenaamde blended whisky, in verpakkingen inhoudende:

2208 30 52

– – – – niet meer dan 2 l
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2208 30 58
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– – – – meer dan 2 l
– – – andere, in verpakkingen inhoudende:

2208 30 72

– – – – niet meer dan 2 l

2208 30 78

– – – – meer dan 2 l
– – – andere, in verpakkingen inhoudende:

2208 30 82

– – – niet meer dan 2 l

2208 30 88

– – – meer dan 2 l

2208 40

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

2208 40 11

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

2208 40 31

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

2208 40 39

– – – – andere
– – in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l:

2208 40 51

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

2208 40 91

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

2208 40 99

– – – – andere

2208 50

– gin en jenever:
– – gin, in verpakkingen inhoudende:

2208 50 11

– – – niet meer dan 2 l

2208 50 19

– – – meer dan 2 l
– – jenever, in verpakkingen inhoudende:

2208 50 91

– – – niet meer dan 2 l

2208 50 99

– – – meer dan 2 l

2208 60

– wodka:
– – met een alcohol-volumegehalte van niet meer dan 45,4 % vol, in verpakkingen inhoudende:

2208 60 11

– – – niet meer dan 2 l

2208 60 19

– – – meer dan 2 l
– – met een alcohol-volumegehalte van meer dan 45,4 % vol, in verpakkingen inhoudende:

2208 60 91

– – – niet meer dan 2 l
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2208 60 99

– – – meer dan 2 l

2208 70

– likeuren:

2208 70 10

– – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l

2208 70 90

– – in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l

2208 90

– andere:
– – arak, in verpakkingen inhoudende:

2208 90 11

– – – niet meer dan 2 l

2208 90 19

– – – meer dan 2 l
– – pruimenbrandewijn, perenbrandewijn en kersenbrandewijn, in verpakkingen inhoudende:

2208 90 33

– – – niet meer dan 2 l

2208 90 38

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

2208 90 41

– – – – ouzo
– – – – andere:
– – – – – gedistilleerde dranken:
– – – – – – uit fruit:

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

2208 90 48

– – – – – – – andere
– – – – – – andere:

2208 90 52

– – – – – – – zogenaamde „Korn”

2208 90 54

– – – – – – – tequila

2208 90 56

– – – – – – – andere

2208 90 69

– – – – – andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten
– – – meer dan 2 l:
– – – – gedistilleerde dranken:

2208 90 71

– – – – – uit fruit

2208 90 75

– – – – – tequila

2208 90 77

– – – – – andere

2208 90 78

– – – – andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten
– – ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol, in
verpakkingen inhoudende:

2208 90 91

– – – niet meer dan 2 l

2208 90 99

– – – meer dan 2 l
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(2)

2402

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

2402 10 00

– sigaren en cigarillo's, tabak bevattend

2402 20

– sigaretten, tabak bevattend:

2402 20 10

– – kruidnagels bevattend

2402 20 90

– – andere

2402 90 00

– andere

2403

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

2403 10

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

2403 10 10

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

2403 10 90

– – andere
– andere:

2403 91 00

– – „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak

2403 99

– – andere:

2403 99 10

– – – pruimtabak en snuif

2403 99 90

– – – andere

3301

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

3301 90

– andere:

3301 90 10

– – terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën
– – door extractie verkregen oleoharsen

3301 90 21

– – – van zoethout en van hop

3301 90 30

– – – andere

3301 90 90

– – andere

3302

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

3302 10

– van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen en drankenindustrie:
– – van de soort gebruikt in de drankenindustrie:
– – – bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank bevatten:
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(2)

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

3302 10 21

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

3302 10 29

– – – – – andere

3501

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

3501 10

– caseïne:

3501 10 10

– – bestemd voor het vervaardigen van kunstmatige textielvezels

3501 10 50

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

3501 10 90

– – andere

3501 90

– andere:

3501 90 90

– – andere

3823

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

3823 11 00

– – stearinezuur

3823 12 00

– – oliezuur

3823 13 00

– – tallvetzuren

3823 19

– – andere:

3823 19 10

– – – gedistilleerde vetzuren

3823 19 30

– – – vetzuurdistillaat

3823 19 90

– – – andere

3823 70 00

– industriële vetalcoholen

BIJLAGE II
RECHTENVRIJE CONTINGENTEN VOOR PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT ESTLAND

Volgnummer

GN-code

Omschrijving

Tariefcontingent
(ton)

09.6564

ex 1704 90 99
(Taric-code 1704 90 99 90)

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade
daaronder begrepen): andere, met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van
70 of meer gewichtspercenten

300

09.6565

2106 90 98

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

600
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VERORDENING (EG) Nr. 1040/2003 VAN DE RAAD
van 11 juni 2003
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/97 met betrekking tot het gebruik van halteplaatsen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

heidsnormen van de Gemeenschap voor fokdieren van
de soort waarvoor de halteplaats is erkend, en die na het
beëindigen van een verplicht verblijf op één enkel bedrijf
slechts zijn vervoerd via één enkele erkende verzamelplaats.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/628/EEG van 19 november 1991 inzake
de bescherming van dieren tijdens het vervoer en tot wijziging
van de Richtlijnen 90/425/EEG en 91/496/EEG (1), en met
name op artikel 13, lid 2,

(7)

Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel is het voor
het bereiken van de basisdoelstelling inzake de bescherming van de diergezondheidsstatus van de Gemeenschap
passend en noodzakelijk dat voorschriften worden vastgesteld voor het gebruik van halteplaatsen. Deze verordening gaat niet verder dan hetgeen noodzakelijk is voor
het bereiken van de doelstellingen van artikel 5, lid 3,
van het Verdrag.

(8)

Op grond van wijzigingen in de veterinairrechtelijke
situatie in de Gemeenschap kan het nodig zijn de voorschriften voor het gebruik van halteplaatsen aan te
passen. Derhalve moet een procedure worden vastgesteld
om de technische voorschriften die zijn vervat in Verordening (EG) nr. 1255/97 aan te passen aan de veterinairrechtelijke situatie in de Gemeenschap.

(9)

Bepaalde uitbraken van mond- en klauwzeer die in 2001
in de Gemeenschap zijn geconstateerd, hielden verband
met de onderlinge contacten tussen dieren in een halteplaats. Onderzoek van die uitbraken heeft uitgewezen
dat noch de gezondheidsvoorschriften, noch de verplichting tot registratie van de verplaatsingen van dieren in
acht waren genomen.

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

(10)

Bij Beschikking 2001/327/EG van de Commissie (4) is
het gebruik van halteplaatsen tijdelijk opgeschort om
verdere uitbreiding van mond- en klauwzeer in de
Gemeenschap te voorkomen. Aangezien deze maatregel
van tijdelijke aard was dienen er adequate permanente
maatregelen voor in de plaats te komen.

De lidstaten stellen voorschriften vast inzake de voor
inbreuken op Verordening (EG) nr. 1255/97 geldende
straffen, en zij zien erop toe dat die voorschriften
worden toegepast. De straffen moeten doelmatig zijn, zij
moeten in verhouding staan tot de inbreuk en zij
moeten een afschrikkend effect hebben.

(11)

Verordening (EG) nr. 1255/97 moet dienovereenkomstig
worden aangepast,

Gezien het voorstel van de Commissie (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Krachtens Richtlijn 91/628/EEG moeten dieren tijdens
het vervoer met vooraf vastgestelde tussenpozen worden
uitgeladen, gevoederd en gedrenkt en moeten zij kunnen
rusten.
Verordening (EG) nr. 1255/97 van de Raad van 25 juni
1997 betreffende de communautaire criteria voor halteplaatsen en tot aanpassing van het in Richtlijn 91/628/
EEG bedoelde reisschema (3) voorziet in gezondheidsmaatregelen om de overdracht van ziekten te voorkomen. Zij voorziet ook in de verplichte registratie van
alle verplaatsingen van dieren.

Het gebruik van halteplaatsen kan risico's inhouden voor
de diergezondheid, vooral wanneer in de halteplaatsen
niet naar behoren rekening wordt gehouden met de diergezondheid. De veterinairrechtelijke voorschriften voor
halteplaatsen moeten bijgevolg strenger worden
gemaakt, met name de voorschriften met betrekking tot
reiniging en ontsmetting.
In het licht van de opgedane ervaring blijkt het eveneens
noodzakelijk te zijn te bepalen dat in halteplaatsen alleen
nog dieren mogen passeren die voldoen aan de gezond-

(1) PB L 340 van 11.12.1991, blz. 17. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).
(2) PB C 291 van 26.11.2002, blz. 179.
(3) PB L 174 van 2.7.1997, blz. 1.
(4) PB L 115 van 25.4.2001, blz. 12. Beschikking laatstelijk gewijzigd
bij Beschikking 2002/1004/EG (PB L 349 van 24.12.2002, blz.
108).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1255/97 wordt als volgt gewijzigd:
1. artikel 3, lid 3, wordt vervangen door:
„3.
De bevoegde autoriteit kent aan alle halteplaatsen een
erkenningsnummer toe. Deze erkenning kan beperkt zijn tot
een bepaalde soort of tot bepaalde categorieën dieren en
met een bepaalde gezondheidsstatus.
(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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c) die behoren tot de categorie dieren waarvoor de halteplaats is erkend.
(*) PB L 208 van 19.8.1993, blz. 34.”;

De lidstaten stellen de Commissie tevens in kennis van de
gedetailleerde regelingen, zulks met toepassing van artikel 4,
lid 2, met name de periode van gebruik als halteplaatsen en
het tweevoudige doel van de erkende inrichtingen. De
Commissie deelt deze informatie aan de lidstaten mee in het
Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.”;

2. artikel 4 wordt vervangen door:

„Artikel 4

1.
Halteplaatsen mogen uitsluitend worden gebruikt om
dieren onderweg op te vangen, te voederen, te drenken, te
laten rusten, onder te brengen, te verzorgen en verder te
zenden.

2.
In afwijking van lid 1 kunnen echter tevens alle
ruimten en terreinen van verzamelcentra als omschreven in
artikel 2, onder o), van Richtlijn 64/432/EEG en artikel 2,
onder b), punt 3, van Richtlijn 91/68/EEG door de lidstaten
als halteplaatsen worden erkend, mits zij gedurende de
volledige periode van gebruik als halteplaatsen voldoen aan
lid 3 van dit artikel en aan deel A, punt 4, van bijlage I bij
deze verordening.

3.
Op halteplaatsen mogen tegelijkertijd alleen dieren
aanwezig zijn:
a) die dezelfde gecertificeerde gezondheidsstatus hebben,
waaronder in voorkomend geval alle bijkomende garanties die worden verleend overeenkomstig de wetgeving
van de Gemeenschap, en

b) waarvan de gezondheidsstatus is gecertificeerd
i) overeenkomstig de voorschriften voor de categorie
dieren van de betrokken soort, zoals vastgesteld in de
in bijlage A bij Richtlijn 90/425/EEG genoemde veterinaire wetgeving van de Gemeenschap.
Tenzij anders bepaald door de respectieve diergezondheidsvoorschriften, zal er met aanvullende certificering voor worden gezorgd dat de dieren ten minste
21 dagen hebben verbleven op één enkel bedrijf of
vanaf hun geboorte hebben verbleven op het bedrijf
van oorsprong wanneer zij minder dan 21 dagen oud
zijn, alvorens van dat bedrijf, hetzij rechtstreeks hetzij
via één enkel erkend verzamelcentrum, te worden
weggehaald en, in het geval van schapen en geiten,
dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 4 ter,
lid 4, van Richtlijn 91/68/EEG, of
ii) wanneer het voor uitvoer naar een derde land
bestemde runderen en varkens betreft, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Beschikking 93/444/EEG (*),

3. artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
a) littera b) wordt geschrapt.
b) littera h) wordt vervangen door:
„h) de in deel C, punt 7, van bijlage I genoemde gegevens binnen één werkdag na het vertrek van een
zending te melden aan de bevoegde autoriteit, die
gegevens te registreren en op te slaan en ze gedurende ten minste drie jaar ter beschikking te houden
van de bevoegde autoriteit;”;
4. de volgende artikelen worden ingevoegd:
„Artikel 6 bis
Wijzigingen in bijlage I bij deze verordening die nodig zijn
met het oog op een aanpassing aan de veterinairrechtelijke
situatie, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel
17 van Richtlijn 91/628/EEG.

Artikel 6 ter
De lidstaten baseren zich voor de bestraffing van inbreuken
op deze verordening op artikel 18 van Richtlijn 91/628/
EEG en treffen alle maatregelen om erop toe te zien dat deze
ook worden toegepast. De lidstaten delen deze bepalingen
uiterlijk op 1 mei 2004 aan de Commissie mee en stellen de
Commissie onverwijld in kennis van elke latere wijziging
daarvan.”;
5. in deel A van bijlage I wordt het volgende punt toegevoegd:
„5. Voordat een halteplaats dieren mag aanvaarden, moet
zij:
a) ten minste 24 uur na het vertrek van alle dieren die
er overeenkomstig artikel 4, lid 3, van deze verordening werden opgevangen, zijn begonnen met de
reinigings- en ontsmettingswerkzaamheden,
b) voor de aankomst van een nieuwe zending dieren de
reinigings- en ontsmettingswerkzaamheden voltooid
hebben en tijdens die periode volledig vrij zijn
gebleven van dieren totdat de reinigings- en ontsmettingswerkzaamheden tot tevredenheid van de officiële dierenarts zijn voltooid.”;

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2004.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 11 juni 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
G. DRYS
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VERORDENING (EG) Nr. 1041/2003 VAN DE COMMISSIE
van 18 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 19 juni 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 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 18 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
999

67,0
67,0

0707 00 05

052
628
999

87,3
143,3
115,3

0709 90 70

052
999

72,3
72,3

0805 50 10

382
388
528
999

44,5
57,3
61,4
54,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
524
528
720
804
999

82,1
116,4
90,7
85,4
59,9
65,1
101,6
90,7
86,5

0809 10 00

052
624
999

240,1
236,6
238,3

0809 20 95

052
064
094
400
999

262,8
218,7
197,7
268,3
236,9

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

115,0
115,0

0809 40 05

052
624
999

134,1
223,2
178,6

(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”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1042/2003 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 2003
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit
(tomaten, sinaasappelen, citroenen, appelen)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

maal de indicatieve restitutie. De restitutie dient bijgevolg te worden vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid
4, van Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de
Commissie van 8 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad
wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector
groenten en fruit betreft (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1176/2002 (5).

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (2), en met
name op artikel 35, lid 3, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 857/2003 van de Commissie (3)
is een openbare inschrijving geopend en zijn de indicatieve eenheidsbedragen van de restitutie en de indicatieve
hoeveelheden vastgesteld waarvoor uitvoercertificaten
van het A3-stelsel kunnen worden afgegeven.
Afhankelijk van de ingediende offertes moeten de maximale eenheidsbedragen van de restitutie worden vastgesteld, alsmede de afgiftepercentages voor de offertes
waarin de maximumrestitutie wordt gevraagd.
Voor tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen
bedraagt de maximale restitutie die nodig is voor de
toekenning van certificaten voor de totale indicatieve
hoeveelheid, binnen de grenzen van de hoeveelheden
waarvoor offertes zijn ingediend, meer dan anderhalf

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximale eenheidsbedragen van de restitutie en de afgiftepercentages voor tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen
in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 857/2003
geopende openbare inschrijving zijn vermeld in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 20 juni 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 juni 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.
(2) PB L 7 van 11.1.2002, blz. 64.
(3) PB L 123 van 17.5.2003, blz. 15.

(4) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8.
(5) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 69.
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BIJLAGE
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen, appelen)

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

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

Tomaten

30

100 %

Sinaasappelen

30

100 %

Citroenen

25

100 %

Appelen

29

100 %

Product
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VERORDENING (EG) Nr. 1043/2003 VAN DE COMMISSIE
van 17 juni 2003
houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde
aan bederf onderhevige goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

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

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De eenheidswaarden bedoeld in artikel 173, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden vastgesteld zoals in de in de
bijlage opgenomen lijst vermeld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 20 juni 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 juni 2003.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

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

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Nieuwe aardappelen (primeurs)
0701 90 50

48,67

361,35

441,35

34,33

1.30

Uien (andere dan plantuitjes)
0703 10 19

40,83

303,10

370,21

28,79

1.40

Knoflook
0703 20 00

156,44

1 161,43

1 418,57

110,33

1.50

Prei

40,98

304,25

371,61

28,90

ex 0703 90 00
1.80

Witte kool en rode kool
0704 90 10

73,15

543,09

663,32

51,59

1.90

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

61,43

456,07

557,05

43,33

1.100

Chinese kool
ex 0704 90 90

54,27

402,92

492,12

38,28

1.130

Wortelen
ex 0706 10 00

36,50

270,99

330,98

25,74

1.140

Radijs
ex 0706 90 90

92,37

685,78

837,61

65,15

1.160

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

467,30

3 469,35

4 237,44

329,58

1.170

Bonen:

1.170.1

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

152,29

1 130,63

1 380,95

107,41

1.170.2

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

93,80

696,40

850,58

66,16

1.200

Asperges:

1.200.1

— Groene
ex 0709 20 00

226,63

1 682,58

2 055,09

159,84

1.200.2

— Andere
ex 0709 20 00

226,60

1 682,34

2 054,80

159,82

1.210

Aubergines
0709 30 00

64,83

481,35

587,92

45,73

1.220

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

79,14

587,56

717,64

55,82

1.230

Cantharellen
0709 59 10

809,36

6 008,93

7 339,28

570,84

1.240

Niet-scherpsmakende pepers
0709 60 10

149,80

1 112,16

1 358,39

105,65

1.270

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

122,23

907,47

1 108,38

86,21

2.30

Ananassen, vers
ex 0804 30 00

144,56

1 073,25

1 310,86

101,96
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Omschrijving

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

EUR

DKK

SEK

GBP

2.40

Avocaten, vers
ex 0804 40 00

154,57

1 147,57

1 401,63

109,02

2.50

Guaves en manga's, vers
ex 0804 50 00

155,92

1 157,61

1 413,90

109,97

2.60

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

2.60.1

— Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen
0805 10 10

50,80

377,15

460,65

35,83

2.60.2

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

53,22

395,09

482,56

37,53

2.60.3

— Andere
0805 10 50

44,25

328,53

401,26

31,21

2.70

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

2.70.1

— Clementines
ex 0805 20 10

94,54

701,88

857,27

66,68

2.70.2

— Montreales en satsuma's
ex 0805 20 30

78,33

581,55

710,30

55,25

2.70.3

— Mandarijnen en wilkings
ex 0805 20 50

80,75

599,51

732,24

56,95

2.70.4

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

79,28

588,60

718,91

55,92

2.85

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

92,45

686,35

838,30

65,20

2.90

Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers:

2.90.1

— Witte
ex 0805 40 00

87,92

652,74

797,25

62,01

2.90.2

— Roze
ex 0805 40 00

78,38

581,90

710,72

55,28

2.100

Druiven voor tafelgebruik
0806 10 10

174,84

1 298,05

1 585,44

123,31

2.110

Watermeloenen
0807 11 00

50,84

377,45

461,02

35,86

2.120

Andere meloenen:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (daaronder begrepen Cantalene),
Onteniente, Piel de Sapo (daaronder begrepen Verde Liso), Rochet,
Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

44,30

328,93

401,76

31,25

2.120.2

— Andere
ex 0807 19 00

54,15

402,05

491,06

38,19

2.140

Peren:

2.140.1

— Peren — Nashi (Pyrus pyrifolia),
Peren — Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

73,61

546,50

667,50

51,92

2.140.2

— Andere
ex 0808 20 50

81,15

602,47

735,85

57,23

2.200

Aardbeien
0810 10 00

110,16

817,86

998,93

77,70

2.205

Frambozen
0810 20 10

361,18

2 681,51

3 275,18

254,74
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Omschrijving

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

EUR

DKK

SEK

GBP

2 297,10

17 054,36

20 830,10

1 620,14

2.210

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

2.220

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

102,10

758,02

925,84

72,01

2.230

Granaatappels
ex 0810 90 95

381,46

2 832,07

3 459,08

269,04

2.240

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

253,64

1 883,09

2 300,00

178,89

2.250

Litchis
ex 0810 90 30

392,70

2 915,54

3 561,03

276,97
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VERORDENING (EG) Nr. 1044/2003 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 2003
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 451/2000 en (EG) nr. 1490/2002
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging van Verordening (EG) nr. 451/2000

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/31/EG van
de Commissie (2), en met name op artikel 8, lid 2, tweede
alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In Verordening (EEG) nr. 3600/92 van de Commissie (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2266/
2000 (4), in Verordening (EG) nr. 451/2000 van de
Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1490/2002 (6), en in Verordening (EG) nr. 1490/
2002 zijn de bepalingen vastgesteld voor de uitvoering
van de eerste, de tweede en de derde fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn
91/414/EEG. Dat werkprogramma loopt momenteel.
In het kader van de eerste fase is gebleken dat een
versterkte samenwerking tussen de lidstaten nodig is om
voor een snelle en samenhangende besluitvorming te
kunnen zorgen. De bepalingen inzake de derde fase
voorzien in vergoedingen die aan de lidstaten moeten
worden betaald, niet alleen voor hun werk als rapporterende lidstaat, maar ook voor andere in die fase uit te
voeren activiteiten, om ervoor te zorgen dat de nodige
middelen beschikbaar zijn. Om consequent te zijn moet
in Verordening (EG) nr. 451/2000 worden bepaald dat
ook voor de tweede fase dergelijke vergoedingen van
toepassing zijn.
Wanneer de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
(EAVV) evaluaties uitvoert, kan het daarbij deskundigen
raadplegen. Voor het organiseren van dergelijke raadplegingen moeten de lidstaten de nodige middelen krijgen.

(4)

Verordening (EG) nr. 451/2000 en Verordening (EG) nr.
1490/2002 moeten derhalve dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(5)

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

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

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

230 van 19.8.1991, blz. 1.
101 van 23.4.2003, blz. 3.
366 van 15.12.1992, blz. 10.
259 van 13.10.2000, blz. 27.
55 van 29.2.2000, blz. 25.
224 van 21.8.2002, blz. 23.

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
1. Lid 1 wordt vervangen door:
„1.
De lidstaten stellen een regeling in die de kennisgevers
verplicht tot betaling van een vergoeding of retributie voor
de administratieve behandeling en de evaluatie van de
kennisgevingen en de dossiers.”.
2. Lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
a) punt a) wordt vervangen door:
„a) zij eisen de betaling van een vergoeding of retributie
voor elke kennisgeving en voor elke indiening van
een dossier;”;
b) punt c) wordt vervangen door:
„c) zij zien erop toe dat de vergoeding of retributie
wordt geïnd overeenkomstig de instructies van de in
bijlage VI genoemde organisatie in elke lidstaat en
dat de opbrengsten ervan worden gebruikt om
uitsluitend de kosten te financieren die de lidstaat
werkelijk maakt voor de evaluatie en de administratieve behandeling van de kennisgevingen en de
dossiers waarvoor hij als rapporteur is aangewezen,
of om algemene activiteiten van de lidstaten ingevolge artikel 7 of 8 te financieren;”.

Artikel 2
Wijziging van Verordening (EG) nr. 1490/2002
In artikel 17 wordt lid 2, onder c), vervangen door:
„c) zij zien erop toe dat de vergoeding of retributie wordt
geïnd overeenkomstig de instructies van de in bijlage
IV genoemde organisatie in elke lidstaat en dat de
opbrengsten ervan worden gebruikt om uitsluitend de
kosten te financieren die de lidstaat werkelijk maakt
voor de evaluatie en de administratieve behandeling
van de dossiers waarvoor hij als rapporteur is aangewezen, of om algemene activiteiten van de lidstaten
ingevolge artikel 9, 10 of 11 te financieren;”.

Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 juni 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1045/2003 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 2003
tot afwijking van Verordening (EG) nr. 708/98 betreffende de overname van padie door de interventiebureaus en houdende vaststelling van de toe te passen correctiebedragen, toeslagen en
kortingen, ten aanzien van de termijn voor de levering voor interventie voor het verkoopseizoen
2002/2003
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

vinden. Daarvoor is het voor het lopende verkoopseizoen 2002/2003 gerechtvaardigd af te wijken van de
voor levering vastgestelde termijn aan het einde van de
tweede maand.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 8,
onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De voorwaarden voor de overname van padie door de
interventiebureaus zijn vastgesteld bij Verordening (EG)
nr. 708/98 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 610/2001 (4). In artikel 6, lid 1,
van die verordening is bepaald dat de rijst uiterlijk aan
het einde van de tweede maand na de maand van
ontvangst van de aanbieding moet worden geleverd,
doch in geen geval later dan 31 augustus van het
lopende verkoopseizoen.
Omdat nu een uitzonderlijk grote hoeveelheid padie
voor interventie aangeboden wordt, zal het voor de
interventiebureaus moeilijk zijn de levering binnen de
voor dit product voorgeschreven termijn te laten plaats-

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In afwijking van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 708/
98 moet de padie uiterlijk 31 augustus 2003 geleverd worden
voor overname door het interventiebureau voor het verkoopseizoen 2002/2003.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 juni 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
98 van 31.3.1998, blz. 21.
90 van 30.3.2001, blz. 17.
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VERORDENING (EG) Nr. 1046/2003 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 2003
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om rechten op
invoer voor het in Verordening (EG) nr. 780/2003 bedoelde deelcontingent I voor bevroren rundvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 780/2003 van de Commissie
van 7 mei 2003 betreffende de opening en de wijze van beheer
van een tariefcontingent voor bevroren rundvlees van GN-code
0202 en producten van GN-code 0206 29 91 (1 juli 200330 juni 2004) (1), en met name op artikel 5,
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 780/2003 is de totale
hoeveelheid van deelcontingent I waarvoor de importeurs van
de Gemeenschap een aanvraag om rechten op invoer kunnen
indienen op basis van de hoeveelheden die zij op grond van de
Verordeningen (EG) nr. 995/1999 (2), (EG) nr. 980/2000 (3) en
(EG) nr. 1080/2001 (4) van de Commissie hebben ingevoerd,
vastgesteld op 18 550 ton. Aangezien rechten op invoer zijn

aangevraagd voor een grotere hoeveelheid dan die welke op
grond van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 780/2003
beschikbaar is, moet overeenkomstig artikel 5 van die verordening een verminderingscoëfficiënt worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Elke overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr.
780/2003 ingediende aanvraag om rechten op invoer wordt
ingewilligd voor 12,1696 % van de gevraagde rechten.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 juni 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 juni 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L
PB L
PB L
PB L

114 van 8.5.2003, blz. 8.
122 van 12.5.1999, blz. 3.
113 van 12.5.2000, blz. 27.
149 van 2.6.2001, blz. 11.
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VERORDENING (EG) Nr. 1047/2003 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 2003
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1899/97 houdende vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering, in de sector eieren, van de regeling waarin is voorzien bij de Verordeningen (EG) nr.
2290/2000, (EG) nr. 2433/2000 en (EG) nr. 2434/2000 van de Raad, en tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor het bij die verordening ingestelde stelsel van invoercertificaten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De terugbetaling van de douanerechten voor producten
van groep 25 in deel C van bijlage I bij Verordening
(EG) nr. 1899/97, die zijn ingevoerd op grond van de op
of na 1 mei 2003 gebruikte certificaten, gebeurt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 878 tot en met
898 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de
Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van
enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG)
nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het
communautair douanewetboek (9), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 881/2003 (10).

(4)

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat zich in een overgangsperiode problemen in het handelsverkeer voordoen
door het naast elkaar bestaan van de twee verschillende
stelsels voor de invoer van hele eieren uit de Tsjechische
Republiek, namelijk het beheer op basis van een regeling
met invoercertificaten en de vrije toegang tot de markt
van de Gemeenschap zoals ingesteld bij Besluit 2003/
298/EG, dient de marktdeelnemers de mogelijkheid te
worden geboden de certificaten te annuleren en dienen
de zekerheden te worden vrijgegeven.

(5)

Aangezien de bij de Besluiten 2003/298/EG, 2003/299/
EG en 2003/286/EG goedgekeurde protocollen respectievelijk op 1 mei 2003 en op 1 juni 2003 in werking
treden, moet worden bepaald dat deze verordening met
ingang van diezelfde datum van toepassing is.

(6)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Besluit 2003/286/EG van de Raad van 8 april 2003
inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de
handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije,
anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies (1), en met
name op artikel 3, lid 2,
Gelet op Besluit 2003/298/EG van de Raad van 14 april 2003
inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de
handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Tsjechische Republiek, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies (2),
en met name op artikel 3, lid 2,
Gelet op Besluit 2003/299/EG van de Raad van 14 april 2003
inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de
handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Slowaakse Republiek, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies (3),
en met name op artikel 3, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

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

Bij de Besluiten 2003/286/EG, 2003/298/EG en 2003/
299/EG is bepaald dat de contingenten tegen verlaagd
douanetarief voor bepaalde producten van de sector
eieren van oorsprong uit Bulgarije, de Tsjechische Republiek en Slowakije respectievelijk, rechtstreeks moeten
worden beheerd bij binnenkomst in de Gemeenschap,
alsmede dat de Verordeningen (EG) nr. 2290/2000 (4),
(EG) nr. 2433/2000 (5) en (EG) nr. 2434/2000 (6) van de
Raad worden ingetrokken.
Verordening (EG) nr. 1899/97 van de Commissie (7),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 834/
2003 (8), dient bijgevolg te worden ingetrokken.
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

102 van 24.4.2003, blz. 60.
107 van 30.4.2003, blz. 12.
107 van 30.4.2003, blz. 36.
262 van 17.10.2000, blz. 1.
280 van 4.11.2000, blz. 1.
280 van 4.11.2000, blz. 9.
267 van 30.9.1997, blz. 67.
120 van 15.5.2003, blz. 20.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1899/97 wordt ingetrokken.

Artikel 2
De invoercertificaten die op grond van Verordening (EG) nr.
1899/97 zijn afgegeven, blijven evenwel geldig tot de uiterste
geldigheidsdatum en uiterlijk tot en met 30 juni 2003.
(9) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.
(10) PB L 134 van 29.5.2003, blz. 1.
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Voor invoercertificaten die op grond van Verordening (EG) nr. 1899/97 voor groep 25 in deel C van
bijlage I bij die verordening zijn afgegeven en die zijn aangevraagd tussen 1 en 7 december 2002 of tussen
1 en 7 maart 2003, kan de houder vóór 25 juni 2003 verzoeken het certificaat te annuleren en de zekerheid vrij te geven.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing vanaf 1mei 2003 voor de invoer van producten uit de Tsjechische Republiek en
Slowakije, en vanaf 1 juni 2003 voor de invoer van producten uit Bulgarije.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 juni 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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RICHTLIJN 2003/57/EG VAN DE COMMISSIE
van 17 juni 2003
tot wijziging van Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake ongewenste
stoffen in diervoeding
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

doende gegevens zijn verstrekt over de aanwezigheid
van dioxinen in calciumsulfaatdihydraat, vermiculiet,
natroliet-fonoliet, synthetische calciumaluminaten en
clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong, waaruit blijkt
dat de dioxineverontreiniging afwezig is of onder de
bepaalbaarheidsgrens ligt, moet voor deze toevoegingsmiddelen ter bescherming van de gezondheid van dier
en mens een maximumdioxinegehalte worden vastgesteld naast het maximale dioxinegehalte voor kaoliniethoudende klei. Verordening (EG) nr. 2439/1999 kan dan
worden ingetrokken.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding (1), en met name op artikel 8, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

Bij Richtlijn 1999/29/EG van de Raad van 22 april 1999
inzake ongewenste stoffen en producten in diervoeding (2), gewijzigd bij Richtlijn 2001/102/EG (3), zijn
maximumgehalten vastgesteld voor dioxinen in een
aantal voedermiddelen en mengvoeders.
Met ingang van 1 augustus 2003 komt Richtlijn 2002/
32/EG in de plaats van Richtlijn 1999/29/EG, die op die
datum wordt ingetrokken.
Voor de bescherming van de volksgezondheid en de
diergezondheid is het van het grootste belang dat de bij
Richtlijn 1999/29/EG vastgestelde maximumgehalten
voor dioxinen na 1 augustus 2003 van kracht blijven.
Richtlijn 2002/32/EG moet dus worden gewijzigd om
daarin de bij Richtlijn 1999/29/EG vastgestelde maximumgehalten voor dioxinen op te nemen.
Om verwarring te vermijden dient te worden gepreciseerd dat onder „mineralen” worden verstaan de voedermiddelen zoals bedoeld in de bijlage bij Richtlijn 96/25/
EG van de Raad van 29 april 1996 betreffende het
verkeer en het gebruik van voedermiddelen (4), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 2001/46/EG van het Europees
Parlement en de Raad (5).
Omwille van de duidelijkheid moeten de voorschriften
voor dioxinen in één tekst worden samengebracht.
Daarom is het dienstig om Richtlijn 2002/32/EG te
wijzigen door in een bijlage bij die richtlijn de voorschriften over te nemen van Verordening (EG) nr. 2439/
1999 van de Commissie van 17 november 1999 inzake
de voorwaarden voor het verlenen van een vergunning
voor toevoegingsmiddelen van de groep „bindmiddelen,
verdunningsmiddelen en stollingsmiddelen” voor gebruik
in diervoeding (6), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
739/2000 (7), waarbij een voorlopig maximaal dioxinegehalte voor kaoliniethoudende klei en andere als bindmiddelen, verdunningsmiddelen en stollingsmiddelen
toegestane toevoegingsmiddelen is vastgesteld. Aangezien er in het bewakingsprogramma geen of onvolPB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

140 van 30.5.2002, blz. 10.
115 van 4.5.1999, blz. 32.
6 van 10.1.2002, blz. 45.
125 van 23.5.1996, blz. 35.
234 van 1.9.2001, blz. 55.
297 van 18.11.1999, blz. 8.
87 van 8.4.2000, blz. 14.

(6)

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

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2
1. Met uitzondering van de bepalingen betreffende de
producten onder c) en j), in de lijst van producten van de tabel
in de bijlage bij deze richtlijn doen de lidstaten de nodige
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden
om uiterlijk op 31 juli 2003 aan deze richtlijn te voldoen. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Zij passen
deze bepalingen toe vanaf 1 augustus 2003.
Ten aanzien van de producten onder c) en j) in de lijst van
producten van de tabel in de bijlage bij deze richtlijn doen de
lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
in werking treden om uiterlijk op 29 februari 2004 aan deze
richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Zij passen deze bepalingen toe vanaf 1 maart
2004.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar
verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de
lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.
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Artikel 3
Verordening (EG) nr. 2439/1999 inzake de voorwaarden voor
het verlenen van een vergunning voor toevoegingsmiddelen
van de groep „bindmiddelen, verdunningsmiddelen en stollingsmiddelen” voor gebruik in diervoeding wordt met ingang van 1
maart 2004 ingetrokken.
Artikel 4
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

L 151/39
Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 juni 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

L 151/40
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BIJLAGE
Bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG wordt als volgt gewijzigd:
a) in de tabel wordt punt 27 vervangen door:

Ongewenste stoffen

Producten die bedoeld zijn voor het
voederen van dieren

Maximumgehalte voor een diervoeder met
een vochtgehalte van 12 %

(1)

(2)

(3)

„27. Dioxine (som van de polychloordibenzo-para-dioxinen (PCDD's)
en de polychloordibenzofuranen
(PCDF's), uitgedrukt in door de
WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) vastgestelde toxische
equivalenten, waarbij gebruik
wordt gemaakt van de WHOTEF's (toxische-equivalentiefactoren van 1997))

a) Alle voedermiddelen van plantaardige oorsprong, inclusief
plantaardige oliën en nevenproducten

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5)(6)

b) Mineralen zoals bedoeld in de
bijlage bij Richtlijn 96/25/EG
betreffende het verkeer en het
gebruik van voedermiddelen

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5)(6)

c) Kaoliniethoudende
klei,
calciumsulfaatdihydraat, vermiculiet, natroliet-fonoliet, synthetische calciumaluminaten en
clinoptiloliet van sedimentaire
oorsprong, behorende tot de
groep „bindmiddelen, verdunningsmiddelen en stollingsmiddelen”, die zijn toegelaten
krachtens artikel 4 van Richtlijn
70/524/EEG

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5)(6)

d) Dierlijk vet, inclusief melkvet
en eivet

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5)(6)

e) Andere van landdieren afkomstige producten, inclusief melk
en melkproducten en eieren en
producten afkomstig van eieren

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5)(6)

f) Visolie

6 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5)(6)

g) Vis, andere zeedieren en
(neven)producten daarvan, met
uitzondering van visolie en
viseiwithydrolysaten die meer
dan 20 % vet bevatten (7)

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5)(6)

h) Mengvoeders, met uitzondering
van voeders voor pelsdieren en
gezelschapsdieren,
en
van
visvoer

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5)(6)

i) Visvoer

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5)(6)

Voeders voor gezelschapsdieren

j) Viseiwithydrolysaten die meer
dan 20 % vet bevatten

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5)(6)”
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b) Aan het eind van bijlage I wordt voetnoot 5 geschrapt en vervangen door de volgende voetnoten:
„(5) Bovengrensconcentraties; bij de berekening van bovengrensconcentraties moet worden aangenomen dat de onder
de bepaalbaarheidsgrens liggende waarden van de verschillende congeneren gelijk zijn aan de bepaalbaarheidsgrens.
(6) Deze maximumgehalten moeten uiterlijk op 31 december 2004 voor het eerst worden herzien aan de hand van
nieuwe gegevens over de aanwezigheid van dioxinen en dioxineachtige PCB's, met name wat betreft de toepassing van de vast te stellen niveaus op dioxineachtige PCB's, en zullen uiterlijk 31 december 2006 opnieuw
worden herzien met als doel de maximumgehalten fors te verlagen.
(7) Verse vis die direct wordt geleverd en zonder verdere verwerking voor de productie van voeders voor pelsdieren
wordt gebruikt, is van het maximumgehalte vrijgesteld, en voor verse vis die voor rechtstreekse voeding van
gezelschapsdieren, dierentuindieren en circusdieren wordt gebruikt, geldt een maximumgehalte van 4,0 ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg product. De producten, verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van deze dieren (pelsdieren,
gezelschapsdieren, dierentuindieren en circusdieren), mogen niet in de voedselketen komen en het vervoederen
ervan aan landbouwhuisdieren die voor de productie van voedingsmiddelen gehouden, vetgemest of gefokt
worden, is verboden.”.

L 151/41

L 151/42

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

19.6.2003

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 2003
houdende erkenning dat de in Tsjechië vastgestelde bepalingen inzake de bestrijding van Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman en Kotthoff) Davis et al.
gelijkwaardig zijn met de communautaire bepalingen
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1870)
(2003/450/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

2001 en november 2002 in dat land zijn verricht, is
gebleken dat Tsjechië ten aanzien van het organisme
methoden toepast inzake bestrijding, inspecties en tests
bij de invoer van aardappelen en binnenlands pootgoed
en bij de productie van eetaardappelen, volgens de
„Methodische instructie B/KAR/1/2002 ter bescherming
tegen de verspreiding van pathogene agentia van aardappelringrot en aardappelbruinrot”.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000
betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor
planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/
2003 (2), en met name op bijlage III, deel A, punt 12,

(3)

Derhalve kan worden erkend dat de door Tsjechië vastgestelde bepalingen inzake de bestrijding van het organisme gelijkwaardig zijn met de communautaire bepalingen en dat het risico van verspreiding van het organisme is afgewend.

(4)

De Commissie ziet erop toe dat Tsjechië alle technische
gegevens ter beschikking stelt die noodzakelijk zijn om
bovengenoemde situatie te blijven beoordelen.

(5)

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

Gezien het door Tsjechië ingediende verzoek,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens de voorschriften in bijlage III, deel A, punt 12,
bij Richtlijn 2000/29/EG, mogen knollen van Solanum
tuberosum L., met uitzondering van pootaardappelen en
bepaalde andere soorten aardappelen als bedoeld in de
punten 10 en 11 van bijlage III, deel A, van oorsprong
uit bepaalde Europese derde landen die niet zijn erkend
als zijnde vrij van Clavibacter michiganensis (Smith)
Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman en Kotthoff)
Davis et al. (hierna „het organisme” genoemd), of waar
voorschriften zijn vastgesteld die als gelijkwaardig zijn
erkend met de communautaire voorschriften inzake de
bestrijding van het organisme, niet in de lidstaten
worden binnengebracht.
Uit door Tsjechië verstrekte officiële informatie en uit
gegevens die zijn verzameld tijdens inspectiebezoeken
die door het Voedsel- en Veterinair Bureau in januari

(1) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.
(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De door Tsjechië vastgestelde bepalingen inzake de bestrijding
van Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman en Kotthoff) Davis et al. zijn gelijkwaardig
met de communautaire bepalingen terzake.
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Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 juni 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Zesentwintigste Richtlijn 2002/34/EG van de Commissie van 15 april 2002 tot aanpassing aan
de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 102 van 18 april 2002)
Op bladzijde 25, nummer 17, kolom b
in plaats van: „2,4-Diamino-5-methylphenetol (CAS-nr. 141614-04-2) en zouten daarvan”
te lezen:
„2,4-Diamino-5-methylphenetol (CAS-nr. 113715-25-6) en zouten daarvan”.
Op bladzijde 26, nummer 19, kolom b
in plaats van: „3-Amino-2,4-dichlorophenol (CAS-nr. 61693-42-3) en zouten daarvan”
te lezen:
„3-Amino-2,4-dichlorophenol (CAS-nr. 61693-43-4) en zouten daarvan”.
Op bladzijde 27, nummer 31, kolom b
in plaats van: „HC Red No 13 (CAS-nr. 29705-39-3) en zouten daarvan”
te lezen:
„HC Red No 13 (CAS-nr. 94158-13-1) en zouten daarvan”.
Op bladzijde 28, nummer 36, kolom b
in plaats van: „2,4-Diaminophenoxyethanol (CAS-nr. 70643-19-5) en zouten daarvan”
te lezen:
„2,4-Diaminophenoxyethanol (CAS-nr. 66422-95-5) en zouten daarvan”.
Op bladzijde 29, nummer 45, kolom b
in plaats van: „Acid Black 52 (CAS-nr. 16279-54-2) en zouten daarvan”
te lezen:
„Acid Black 52 (CAS-nr. 3618-58-4) en zouten daarvan”.
Op bladzijde 30, nummer 53, kolom b
in plaats van: „HC Blue No 10 (CAS-nr. 173994-75-7) en zouten daarvan”
te lezen:
„HC Blue No 10 (CAS-nr. 102767-27-1) en zouten daarvan”.
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