L 370/36

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

17.12.2004

VERORDENING (EG) Nr. 2150/2004 VAN DE COMMISSIE
van 16 december 2004
tot opening voor het jaar 2005 van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen uit Turkije
contingenten moeten overeenkomstig deze voorschriften
worden beheerd.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op 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 (1), en met name op artikel 7, lid 2,

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
van horizontale vraagstukken inzake het handelsverkeer
in verwerkte landbouwproducten die niet onder bijlage I
vallen,

Gelet op Besluit nr. 1/97 van de Associatieraad EG-Turkije van
29 april 1997 betreffende de regeling voor bepaalde verwerkte
landbouwproducten (2), en met name op artikel 1,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

Het in de bijlage gespecificeerde gemeenschappelijke tariefcontingent voor de uit Turkije ingevoerde goederen die in die bijlage worden vermeld, wordt geopend van 1 januari tot en met
31 december 2005.

(1)

(2)

Bij Besluit nr. 1/97 van de Associatieraad EG-Turkije is,
met het oog op de bevordering van de ontwikkeling van
de handelsbetrekkingen overeenkomstig de doelstellingen
van de douane-unie, een jaarlijks in waarde uitgedrukt
contingent vastgesteld voor de invoer in de Gemeenschap
van bepaalde deegwaren uit Turkije. Dit contingent moet
worden geopend voor 2005. Om er gebruik van te kunnen maken, dient, overeenkomstig Besluit nr. 1/2001 van
het Comité douanesamenwerking EG-Turkije van
28 maart 2001 houdende wijziging van Besluit nr.
1/96 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije (3), een
certificaat inzake goederenverkeer A.TR te worden overgelegd.
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 voorschriften voor het beheer van tariefcontingenten. De bij deze verordening geopende tarief-

Artikel 1

Om van dit tariefcontingent gebruik te kunnen maken, dient,
overeenkomstig Besluit nr. 1/2001 van het Comité douanesamenwerking EG-Turkije, een certificaat inzake goederenverkeer
A.TR te worden overgelegd.
Artikel 2
Het in artikel 1 bedoelde communautaire tariefcontingent wordt
door de Commissie beheerd overeenkomstig de artikelen 308
bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.
Artikel 3
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 met ingang van 1 januari 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 december 2004.
Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vice-voorzitter
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BIJLAGE

Volgnummer

09.0205

GN-code

1902 11 00
1902 19

Omschrijving van de goederen

Omvang van het
contingent

Toepasselijk recht

Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of
op andere wijze bereid

2,5 miljoen
EUR

10,67 EUR/100 kg
net

