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VERORDENING (EG) Nr. 2052/2001 VAN DE COMMISSIE
van 19 oktober 2001
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in oktober 2001 ingediende
aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bĳzondere
behandeling geldt bĳ invoer in een laatste land
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie van
26 juni 1995 houdende bĳzondere bepalingen voor de invoeren uitvoercertificaten in de sector rundvlees, en tot intrekking
van Verordening (EEG) nr. 2377/80 (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 24/2001 (2), en met name op artikel 12,
lid 8,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1445/95 zĳn
voorschriften vastgesteld ten aanzien van de aanvragen
om uitvoercertificaten voor de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2973/79 van de Commissie (3), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EEG) nr. 3434/87 (4),
bedoelde producten.

(1)

Bĳ Verordening (EEG) nr. 2973/79 zĳn de hoeveelheden
vlees vastgesteld die voor het laatste kwartaal van 2001
in het kader van genoemd stelsel kunnen worden geëx-

(2)

porteerd. Er zijn geen uitvoercertificaten voor rundvlees
aangevraagd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Geen enkele aanvraag om uitvoercertificaten voor het in Verordening (EEG) nr. 2973/79 bedoelde rundvlees werd ingediend
voor het laatste kwartaal van 2001.
Artikel 2
In de eerste tien dagen van het eerste kwartaal van 2002
kunnen voor vlees als bedoeld in artikel 1, overeenkomstig
artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1445/95 certificaataanvragen worden ingediend voor de hoeveelheid van 1 250 t.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 20 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 19 oktober 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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