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VERORDENING (EG) Nr. 2255/1999 VAN DE COMMISSIE
van 25 oktober 1999
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 1040/1999 betreffende een vrĳwaringsmaatregel ten aanzien
van de invoer van knoflook van oorsprong uit China, en tot afwĳking van Verordening (EEG) nr.
1859/93 houdende toepassing van invoercertificaten voor de invoer van knoflook uit derde landen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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.
1257/1999 (2), en met name op artikel 37, lid 2, en artikel 31, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 1040/1999 van de Commissie (3) zĳn de tĳdvakken vastgesteld waarin
invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China kunnen worden aangevraagd. Het is
dienstig deze tĳdvakken te wĳzigen om te voorkomen dat het doorsturen van de computergegevens
bĳ de overgang van 1999 naar 2000 wordt verstoord, en om ervoor te zorgen dat de certificaten in
optimale omstandigheden worden afgegeven.

(2)

In Verordening (EEG) nr. 1859/93 van de Commissie (4) is bepaald dat de invoercertificaten 40 dagen
geldig zĳn, te rekenen vanaf de datum van afgifte als omschreven in artikel 3, lid 2, van die
verordening. De geldigheidsduur van deze certificaten moeten worden verlengd als gevolg van de
gewĳzigde tĳdvakken waarin invoercertificaten voor look van oorsprong uit China kunnen worden
aangevraagd.

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
In de bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 1040/1999 worden de twee regels voor „december” en „januari”
vervangen door één regel die luidt als volgt:

„december 1999/januari 2000

2 december 1999-31 januari 2000

2000”.

2.
In afwĳking van artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1859/93 bedraagt de geldigheidsduur van
invoercertificaten voor look van oorsprong uit China die voor het in lid 1 bedoelde tĳdvak zĳn afgegeven,
80 dagen, te rekenen vanaf de datum van afgifte.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 25 oktober 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

26. 10. 1999

