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VERORDENING (EG) Nr. 955/2000 VAN DE COMMISSIE
van 5 mei 2000
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China
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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1040/1999 van de Commissie
van 20 mei 1999 betreffende een vrĳwaringsmaatregel ten
aanzien van de invoer van knoflook van oorsprong uit
China (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 51/
2000 (4), en met name op artikel 1, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Uit derde landen ingevoerde knoflook mag krachtens
Verordening (EEG) nr. 1859/93 van de Commissie (5),
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1662/94 (6), alleen na
overlegging van een invoercertificaat in het vrĳe verkeer
worden gebracht.

(2)

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1040/1999
is bepaald dat voor de in de periode van 1 juni 1999 tot
en met 31 mei 2000 ingediende aanvragen voor knoflook van oorsprong uit China slechts invoercertificaten
worden afgegeven tot een bepaalde maximumhoeveelheid per maand.

(3)

Gelet op de in artikel 1, lid 2, van voornoemde verordening vastgestelde criteria en de reeds afgegeven invoercertificaten, wordt, met de hoeveelheden die op 2 mei
2000 zĳn aangevraagd, de in de bĳlage bĳ genoemde
verordening voor mei 2000 vastgestelde maximumhoeveelheid overschreden. Derhalve moet worden bepaald
in hoeverre voor die aanvragen invoercertificaten
kunnen worden afgegeven. Na 2 mei en vóór 29 mei
2000 ingediende aanvragen om afgifte van certificaten
moeten bĳgevolg worden afgewezen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De aanvragen om invoercertificaten voor knoflook van GNcode 0703 20 00, van oorsprong uit China, die op 2 mei 2000
krachtens artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1859/93 zĳn
ingediend, worden, rekening houdende met de door de
Commissie op 3 mei 2000 ontvangen informatie, ingewilligd
voor 0,84388 % van de gevraagde hoeveelheid.
Voor bovengenoemd product worden de na 2 mei en vóór 29
mei 2000 ingediende aanvragen om invoercertificaten afgewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 6 mei 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 mei 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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