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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1351/2011
af 20. december 2011
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 for så vidt angår suspension af EUtoldkontingenter og referencemængder for visse landbrugsprodukter med oprindelse i
Vestbredden og Gazastriben
ved indførsel af visse af blomsterdyrkningens produkter
med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan, Marokko samt på
Vestbredden og i Gazaområdet (4) blev ophævet ved
Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (5).

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
(5)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 700/88 af
17. marts 1988 om visse gennemførelsesbestemmelser
for ordningen for indførsel til Fællesskabet af visse af
blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i
Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden
og i Gazastriben (6) blev ophævet ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1227/2006 (7).

(6)

Da nævnte forordninger er ophævet, er artikel 2 i forord
ning (EF) nr. 747/2001, i henhold til hvilken der ikke
kan gives toldindrømmelser for afskårne blomster og
blomsterknopper, hvis prisbetingelserne i forordning
(EØF) nr. 4088/87 ikke overholdes, blevet overflødig
og bør derfor udgå.

(7)

Forordning (EF) nr. 747/2001 bør derfor ændres i over
ensstemmelse hermed.

(8)

Da aftalen træder i kraft den 1. januar 2012, bør nærvæ
rende forordning anvendes fra denne dato.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 af
9. april 2001 om forvaltning af fællesskabstoldkontingenter
og referencemængder for varer, der er præferenceberettigede i
medfør af aftalerne med visse Middelhavslande, og om ophæ
velse af forordning (EF) nr. 1981/94 og (EF) nr. 934/95 (1),
særlig artikel 5, stk. 1, litra b), og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Der er indgået en aftale i form af brevveksling mellem
Den Europæiske Union på den ene side og Vestbredden
og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den
anden side om yderligere liberalisering for landbrugspro
dukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiske
varer og om ændring af Euro-Middelhavsinterimsassocie
ringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Euro
pæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinen
siske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vest
bredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på
den anden side (»aftalen«) (2). Aftalen blev godkendt på
EU's vegne ved Rådets afgørelse 2011/824/EU (3).
Ifølge aftalen gælder der i en periode på ti år fra aftalens
ikrafttrædelse udvidede toldindrømmelser for import til
Den Europæiske Union af ubegrænsede mængder af
produkter med oprindelse i Vestbredden og Gazastriben.
Desuden er der ifølge aftalen også mulighed for en even
tuel yderligere forlængelse af de udvidede toldindrøm
melser afhængigt af den fremtidige økonomiske udvikling
i Vestbredden og Gazastriben.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 747/2001 foretages følgende ændringer:
1) Som artikel 1a indsættes:

(3)

(4)

Da der ifølge aftalen skal ske en yderligere liberalisering
af handelen med landbrugsprodukter, forarbejdede land
brugsprodukter og fisk og fiskevarer, bør anvendelsen af
de toldkontingenter og referencemængder, der i bilag VIII
til forordning (EF) nr. 747/2001 er fastsat for produkter
med oprindelse i Vestbredden og Gazastriben, suspen
deres i den periode, aftalen anvendes.

»Artikel 1a
Suspension af anvendelsen af toldkontingenter og
referencemængder for produkter med oprindelse i
Vestbredden og Gazastriben
Anvendelsen af de toldkontingenter og referencemængder,
der i bilag VIII er fastsat for produkter med oprindelse i
Vestbredden og Gazastriben, suspenderes midlertidigt for
en periode på ti år fra den 1. januar 2012.

Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87 af 21. december
1987 om betingelserne for anvendelse af præferencetold
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Afhængigt af den fremtidige økonomiske udvikling i Vest
bredden og Gazastriben kan der dog overvejes en eventuel
forlængelse for en yderligere periode senest et år før tiårs
periodens udløb som fastsat i aftalen i form af brevveksling,
som blev godkendt på EU's vegne ved Rådets afgørelse
2011/824/EU (*).
___________
(*) EUT L 328 af 10.12.2011, s. 2.«

21.12.2011

2) Artikel 2 udgår.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentlig
gørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2011.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
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