Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 286
43e jaargang
11 november 2000

Wetgeving

Uitgave
in de Nederlandse taal

Inhoud

I

Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing



Verordening (EG) nr. 2474/2000 van de Raad van 9 november 2000 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 1, lid 7, van Verordening (EEG) nr. 3030/93, van de
lĳst van textiel- en kledingproducten die op 1 januari 2002 dienen te worden
geïntegreerd in de GATT 1994 en tot wĳziging van bijlage X bĳ Verordening
(EEG) nr. 3030/93 en bĳlage II bĳ Verordening (EG) nr. 3285/94 ...........................



Verordening (EG) nr. 2475/2000 van de Raad van 7 november 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten
voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zĳn opgenomen in de
Europaovereenkomst met Slovenië .................................................................... 15

1

Verordening (EG) nr. 2476/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde
soorten groenten en fruit ...................................................................................... 21


Verordening (EG) nr. 2477/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot
vaststelling van de bĳ de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet toe te passen rentevoeten ................ 23
Verordening (EG) nr. 2478/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van rondkorrelige volwitte rĳst in het kader
van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2281/2000 .................................. 24
Verordening (EG) nr. 2479/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rĳst in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr.
2282/2000 ........................................................................................................ 25
Verordening (EG) nr. 2480/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rĳst in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr.
2283/2000 ........................................................................................................ 26
Verordening (EG) nr. 2481/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van langkorrelige volwitte rĳst in het kader
van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2284/2000 .................................. 27
Verordening (EG) nr. 2482/2000 van de Commissie van 10 november 2000 betreffende
de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rĳst bestemd voor het eiland
Réunion, die zĳn ingediend in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG)
nr. 2285/2000 ................................................................................................... 28
Verordening (EG) nr. 2483/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de
suikersector voor de maand oktober 2000 ............................................................... 29

2

(Vervolg z.o.z.)

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn
genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Inhoud (vervolg)

Verordening (EG) nr. 2484/2000 van de Commissie van 10 november 2000 betreffende
de afgifte van uitvoercertificaten van systeem A1 in de sector groenten en fruit ............. 31
Verordening (EG) nr. 2485/2000 van de Commissie van 10 november 2000 betreffende
de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit ............. 32
Verordening (EG) nr. 2486/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot wĳziging van de representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde
producten uit de sector suiker .............................................................................. 33
Verordening (EG) nr. 2487/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van de wereldmarktprĳs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de
steun ............................................................................................................... 35
II

Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Commissie
2000/691/EG:


Beschikking van de Commissie van 25 oktober 2000 houdende wĳziging van
Beschikking 97/467/EG tot vaststelling van de voorlopige lĳsten van inrichtingen
in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van konĳnenvlees en vlees
van gekweekt wild (1) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3093) .................... 37
2000/692/EG:



Beschikking van de Commissie van 25 oktober 2000 tot vaststelling van de
financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria in de sector veterinaire aspecten van de volksgezondheid (biologische risico's) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3094) .............. 38
2000/693/EG:



Beschikking van de Commissie van 25 oktober 2000 betreffende de schrapping
van de referenties van norm EN 703 „Landbouwmachines — Kuilvoersnĳders —
Veiligheid” uit de lĳst van referenties van normen die in het kader van de
tenuitvoerlegging van Richtlĳn 98/37/EG zĳn gepubliceerd (1) (kennisgeving geschied
onder nummer C(2000) 3104) ................................................................................ 40
2000/694/EG:



Beschikking van de Commissie van 27 oktober 2000 tot derde wĳziging van de
Beschikkingen 1999/466/EG en 1999/467/EG houdende erkenning van de rundveebeslagen in bepaalde lidstaten of regio's van lidstaten als officieel brucellosevrĳ, respectievelĳk officieel tuberculosevrĳ (1) (kennisgeving geschied onder nummer
C(2000) 3133) .................................................................................................. 41
2000/695/EG:



NL

Beschikking van de Commissie van 31 oktober 2000 houdende wijziging van
Beschikking 2000/551/EG betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van
paardachtigen uit bepaalde delen van de Verenigde Staten van Amerika die door
West Nile Fever zijn aangetast (1) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3161) ... 42

(1) Voor de EER relevante tekst

11.11.2000

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 286/1

I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 2474/2000 VAN DE RAAD
van 9 november 2000
tot vaststelling, overeenkomstig artikel 1, lid 7, van Verordening (EEG) nr. 3030/93, van de lĳst van
textiel- en kledingproducten die op 1 januari 2002 dienen te worden geïntegreerd in de GATT
1994 en tot wĳziging van bijlage X bĳ Verordening (EEG) nr. 3030/93 en bĳlage II bĳ Verordening
(EG) nr. 3285/94
de loop van de overgangsperiode van tien jaar in een
redelĳk tempo aan te passen, de gevolgen voor de
consument, de gevolgen voor derde landen en de mogelĳkheid de communautaire invoerregeling voor textielen kledingproducten te vereenvoudigen.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 133,
Gelet op artikel 1, lid 7, van Verordening (EEG) nr. 3030/93
van de Raad van 12 oktober 1993 betreffende een gemeenschappelĳke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen (1),

(4)

In dit verband is rekening gehouden met het commentaar en de suggesties van de belanghebbenden die
hebben gereageerd op het verzoek om commentaar van
de Commissie, als gepubliceerd in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen (3).

(5)

De lĳst van producten in bĳlage X bĳ Verordening (EEG)
nr. 3030/93 dient te worden gewĳzigd om daarvan de
producten te schrappen die op 1 januari 2002 dienen te
worden geïntegreerd.

(6)

De lĳst van de aan de normale GATT-regels en -disciplines onderworpen textiel- en kledingproducten die in
bĳlage II bĳ Verordening (EG) nr. 3285/94 van de Raad
van 22 december 1994 betreffende de gemeenschappelĳke invoerregeling en tot intrekking van Verordening
(EG) nr. 518/94 (4) is opgenomen, dient te worden
gewĳzigd om daarin met ingang van 1 januari 2002 de
in de normale regels van de GATT te integreren
producten op te nemen,

Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

De Europese Gemeenschap is partĳ bĳ de Overeenkomst
tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (2),
waaraan de Overeenkomst inzake textiel- en kledingproducten is gehecht.
Overeenkomstig artikel 2, lid 8, onder b), en artikel 2,
lid 11, van de Overeenkomst inzake textiel- en kledingproducten, is de Gemeenschap enerzĳds verplicht op 1
januari 2002 producten in de normale GATT-regels en
-disciplines te integreren die in 1990 ten minste 18 %
uitmaakten van de totale hoeveelheid van de invoer in
de Gemeenschap van alle textiel- en kledingproducten
vallende onder de Overeenkomst inzake textiel- en
kledingproducten, en anderzĳds vóór 1 januari 2001 de
lĳst van dergelĳke producten mede te delen aan het
Orgaan Supervisie Textiel van de WTO.
Bĳ het selecteren van de te integreren producten heeft de
Raad zich gebaseerd op factoren als de gevoeligheid van
het product voor de industriesector in de Gemeenschap
en de regionale componenten daarvan, met name wat de
concurrentiepositie en de werkgelegenheid betreft, de
doeltreffendheid van alle op het betrokken product
rustende kwantitatieve beperkingen, het vermogen van
de communautaire industrie zich verder aan te passen
aan de toenemende concurrentie van producten die
momenteel voor een of meerdere uitvoerende landen
aan kwantitatieve beperkingen onderworpen zĳn, het
streven de industrie in de gelegenheid te stellen zich in

(1) PB L 275 van 8.11.1993, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1072/1999 van de Commissie (PB L 134
van 28.5.1999, blz. 1).
2
( ) PB L 336 van 23.12.1994, blz. 3.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De lĳst van producten die met ingang van 1 januari 2002
in de normale regels van de GATT dienen te worden geïntegreerd, is opgenomen in bĳlage I bĳ deze verordening.
2.
Bĳlage X bĳ Verordening (EEG) nr. 3030/93 wordt met
ingang van 1 januari 2002 vervangen door de bĳlage in bĳlage
II bĳ deze verordening.
3.
Bĳlage II bĳ Verordening (EG) nr. 3285/94 wordt met
ingang van 1 januari 2002 vervangen door de bĳlage in bĳlage
III bĳ deze verordening.
(3) PB C 88 van 25.3.2000, blz. 18.
(4) PB L 349 van 31.12.1994, blz. 53. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 2315/96 (PB L 314 van 4.12.1996, blz. 1).
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 november 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
J. LANG
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BĲLAGE I
Lĳst van textiel- en kledingproducten die in de normale regels van de GATT 1994 geïntegreerd dienen te
worden (derde fase)
Categorie

Omschrĳving

10

Handschoenen, wanten en dergelĳke artikelen, van brei- of haakwerk

18

Onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelĳke artikelen, voor heren en jongens, andere dan van brei- of haakwerk
Overhemden en hemden, onderjurken en onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen,
kamerjassen en dergelĳke artikelen voor dames en meisjes, andere dan van brei- of haakwerk

21

Parka's, anoraks, windjakken en dergelĳke, andere dan van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of
van synthetische of van kunstmatige vezels; delen voor het bovenlichaam van trainingspakken met
voering, van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels, andere dan van categorie 16 of 29

24

Nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelĳke artikelen, van brei- of haakwerk, voor
heren en jongens
Nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelĳke artikelen, van brei- of haakwerk,
voor dames en meisjes

27

Rokken, broekrokken inbegrepen, voor dames en meisjes

32

Fluweel, pluche, lussenweefsel en chenilleweefsel, met uitzondering van katoenen weefsel, bad- of
frotteerstof en lint, en „tufted” textielstoffen, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige
vezels

33

Weefsels van synthetische filamentgarens vervaardigd van strippen of dergelĳke, van polyethyleen of van
polypropyleen, met een breedte van minder dan 3 m
Zakken voor verpakkingsdoeleinden, andere dan van brei- of haakwerk, vervaardigd van die strippen of
dergelĳke

34

Weefsels van synthetische filamentgarens vervaardigd van strippen of dergelĳke, van polyethyleen of van
polypropyleen, met een breedte van 3 m of meer

36

Weefsels van kunstmatige filamentgarens, andere dan de voor buitenbanden bestemde van categorie 114

37

Weefsels van kunstmatige stapelvezels

38 A

Brei- en haakwerk, van synthetisch materiaal, voor gordĳnen en vitrages

40

Gordĳnen, rolgordĳnen, bed- en gordĳnvalletjes, en andere artikelen voor stoffering, andere dan van breiof haakwerk, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels

42

Garens van synthetische of van kunstmatige continuvezels, niet gereed voor de verkoop in het klein
Garens van kunstmatige vezels; garens van kunstmatige filamenten, niet gereed voor de verkoop in het
klein, andere dan ongetwĳnde garens van viscoserayon, niet-getwiste of tot op 250 toeren per meter
getwiste of ongetwĳnde, niet-getextureerde garens van celluloseacetaat

43

Garens van synthetische of van kunstmatige filamenten, garens van kunstmatige stapelvezels, garens van
katoen, gereed voor de verkoop in het klein

47

Garens van wol of van fĳn haar, gekaard, niet gereed voor de verkoop in het klein

48

Garens van wol of van fĳn haar, gekamd, niet gereed voor de verkoop in het klein

49

Garens van wol of van fĳn haar, gereed voor de verkoop in het klein

53

Weefsels met gaasbinding, van katoen

54

Kunstmatige stapelvezels, afval daarin begrepen, gekaard, gekamd of op andere wĳze bewerkt voor het
spinnen
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Categorie

Omschrĳving

55

Synthetische stapelvezels, afval daarin begrepen, gekaard, gekamd of op andere wĳze bewerkt voor het
spinnen

56

Garens van synthetische stapelvezels (afval daarin begrepen), gereed voor de verkoop in het klein

59

Tapĳten, andere dan die van categorie 58

60

Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelĳke) of met de naald vervaardigd (halve kruissteek, kruissteek enz.), ook indien geconfectioneerd

62

Chenillegarens; omwoeld garen (ander dan metaalgarens en ander dan omwoeld paardenhaar)
Tule, bobinettule en filetweefsels; kant (mechanisch of met de hand vervaardigd), aan het stuk, in banden
of in de vorm van motieven
Etiketten, insignes en dergelĳke artikelen, van textiel, niet geborduurd, aan het stuk, in banden of
gesneden, geweven
Vlechten aan het stuk; ander passementwerk en andere, dergelĳke versieringsartikelen, aan het stuk;
eikels, kwasten, pompons en dergelĳke
Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

63

Brei- en haakwerk, van synthetische vezels, bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens, en
brei- en haakwerk bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden
Rachelkant en poolbreiwerk, van synthetische vezels

66

Dekens, andere dan van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige
vezels

68

Babykleding en -kledingtoebehoren, met uitzondering van handschoenen, wanten en dergelĳke artikelen
voor baby's, van de categorieën 10 en 87, en kousen en sokken voor baby's, andere dan van brei- of
haakwerk, van categorie 88

73

Trainingspakken van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of van synthetische of kunstmatige vezels

93

Zakken voor verpakkingsdoeleinden van weefsels, andere dan vervaardigd van strippen en dergelĳke van
polyethyleen of van polypropyleen

95

Vilt en viltwaren, ook indien geïmpregneerd of met een deklaag, andere dan vloerbedekkingen

98

Artikelen, vervaardigd van garen, van bindgaren, van touw of van kabel, met uitzondering van weefsels,
artikelen van weefsels en artikelen van categorie 97

101

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, andere dan van synthetische vezels

109

Dekkleden, scheepszeilen, zonneschermen voor winkelpuien

112

Andere geconfectioneerde artikelen, van weefsels, met uitzondering van die van de categorieën 113 en
114

113

Vaatdoeken, stofdoeken en poetsdoeken, andere dan van brei- of haakwerk

114

Weefsels en artikelen, voor technisch gebruik

120

Vitrages, gordĳnen en rolgordĳnen, bed- en gordĳnvalletjes, en andere artikelen voor stoffering, andere
dan van brei- of haakwerk, van vlas of van ramee

123

Fluweel, pluche, lussenweefsel en chenilleweefsel, geweven, van vlas of van ramee, met uitzondering van
dat van lint
Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelĳke artikelen, van vlas of
van ramee, andere dan van brei- of haakwerk

125 A

Synthetische filamentgarens van continuvezels, niet gereed voor de verkoop in het klein, andere dan de
garens van categorie 41
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Categorie

Omschrĳving

125 B

Monofil, strippen, alsmede artikelen van dergelĳke vorm (kunststro) en imitatiecatgut, van synthetische
textielstoffen

127 A

Kunstmatige filamentgarens van continuvezels, niet gereed voor de verkoop in het klein, andere dan de
garens van categorie 42

127 B

Monofil, strippen, alsmede artikelen van dergelĳke vorm (kunststro) en imitatiecatgut, van synthetische
textielstoffen

129

Garens van grof haar of van paardenhaar

131

Garens van andere plantaardige textielvezels

133

Garens van hennep

135

Weefsels van grof haar of van paardenhaar

137

Fluweel, pluche, lussenweefsels, chenilleweefsel en lint, van zĳde of van afval van zĳde

138

Weefsels van papiergarens en andere textielvezels, andere dan van ramee

139

Weefsels van metaaldraad en van metaalgarens

140

Brei- en haakwerk aan het stuk, ander dan van wol of van fĳn haar, van katoen, of van kunstmatige of
van synthetische textielvezels

141

Dekens, andere dan van wol, van fĳn haar, van katoen, of van kunstmatige of van synthetische
textielvezels

142

Tapĳten van sisal, van andere vezels van de agavefamilie of van manillahennep

144

Vilt van grof haar

145

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, van abaca (manillahennep) of van andere hennep

146 A

Bindtouw voor oogst- en dorsmachines, van sisal of van andere vezels van de agavefamilie

146 B

Bindgaren, touw en kabel van sisal of van andere vezels van de agavefamilie, andere dan de producten
van categorie 146 A

146 C

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, van jute of van andere bastvezels van post 5303

151 A

Tapĳten van kokosvezel

152

Naaldgetouwvilt van jute of van andere bastvezels, niet geïmpregneerd of voorzien van een deklaag, voor
ander gebruik dan als vloerbedekking

160

Zakdoeken van zĳde of van afval van zĳde

161

Kleding, andere dan van brei- of haakwerk, andere dan die van de categorieën 1 tot en met 123 en 159

ex 6405 20

Ander schoeisel met bovendeel van textiel

6601 10

Tuinparasols en dergelĳke artikelen

8708 21

Veiligheidsgordels

ex 9404 90

Andere dan springbakken, spiraalmatrassen of slaapzakken
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BĲLAGE II
„BĲLAGE X
Lĳst van textiel- en kledingproducten die nog niet in de normale regels van de GATT 1994 geïntegreerd zĳn

Categorie

Omschrĳving

GROEP I A
1

Garens van katoen, niet gereed voor de verkoop in het klein

2

Weefsels van katoen, andere dan weefsels met gaasbinding, bad- of frotteerstof (lussendoek); lint, fluweel,
pluche, lussenweefsel, chenilleweefsel, tule en filetweefsels

2 a)
3

3 a)

waarvan andere dan ongebleekt of gebleekt
Weefsels van synthetische stapelvezels, andere dan lint, fluweel, pluche, lussenweefsel (bad- of frotteerstof
hieronder begrepen) en chenilleweefsel
waarvan andere dan ongebleekt of gebleekt
GROEP I B

4

Overhemden en sporthemden, T-shirts, hemdtruien (sous-pulls) (andere dan van wol of van fĳn haar),
pullovers, tricotpakken, maillots de corps en dergelĳke artikelen, van brei- of haakwerk

5

Truien, jumpers, pull-overs (met of zonder mouwen), twinsets, vesten en jasjes (andere dan verkregen
door het aaneennaaien van in vorm gesneden stukken); anoraks, windjakken, blousons en dergelĳke, van
brei- of haakwerk

6

Shorts en andere korte broeken (andere dan zwembroeken), lange broeken, geweven, voor heren en
jongens; lange broeken, geweven, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels,
voor dames en meisjes; delen voor het onderlichaam van trainingspakken met voering, van katoen of van
synthetische of van kunstmatige vezels, andere dan van categorie 16 of 29

7

Blouses en hemdblouses met korte of met lange mouwen, al dan niet van brei- of haakwerk, van wol,
van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels, voor dames en meisjes

8

Overhemden en sporthemden, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren en jongens, van wol, van
katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels
GROEP II A

9

Bad- of frotteerstof (lussendoek), van katoen; huishoudlinnen, ander dan van brei- of haakwerk, van badof frotteerstof (lussendoek) van katoen

20

Beddenlinnen, ander dan van brei- of haakwerk

22

Garens van synthetische stapelvezels of van afval daarvan, niet gereed voor de verkoop in het klein

22 a)

waarvan acrylvezels

23

Garens van kunstmatige stapelvezels of van afval daarvan, niet gereed voor de verkoop in het klein

39

Tafellinnen, huishoudlinnen, ander dan van brei- of haakwerk, ander dan van katoenen bad- of frotteerstof
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GROEP II B
12

Kousenbroeken, kousen, onderkousen, sokken, voetjes en dergelĳke artikelen, van brei- of haakwerk,
andere dan voor baby's, aderspatkousen daaronder begrepen, andere dan producten van categorie 70

13

Slips en onderbroeken voor heren en jongens; slips en broeken voor dames en meisjes, van brei- of
haakwerk, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels

14

Overjassen, regenjassen en capes voor heren en jongens, geweven, van wol, van katoen, of van
synthetische of van kunstmatige vezels (andere dan parka's (van categorie 21))

15

Mantels, regenjassen en capes daaronder begrepen, blazers en jasjes, geweven, voor dames en meisjes van
wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels (andere dan parka's (van categorie 21))

16

Kostuums en combinaties, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren en jongens, van wol, van
katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels, behalve skikleding; trainingspakken met voering
waarvan de buitenzĳde is vervaardigd van één en dezelfde stof, voor heren en jongens, van katoen, of
van synthetische of van kunstmatige vezels

17

Colbertjassen, blazers en dergelĳke, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren en jongens, van wol,
van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels

26

Japonnen voor dames en meisjes, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels

28

Lange broeken, zogenaamde Amerikaanse overalls, korte broeken en shorts (andere dan zwembroeken),
van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels

29

Mantelpakken, broekpakken en combinaties, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames en meisjes,
van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels, behalve skikleding: trainingspakken
met voering, waarvan de buitenzijde vervaardigd is van één en dezelfde stof, voor dames en meisjes, van
katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels

31

Bustehouders, geweven of van brei- of haakwerk

78

Kleding, andere dan van brei- of haakwerk, uitgezonderd de kleding van de categorieën 6, 7, 8, 14, 15,
16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 en 77

83

Jassen, colbertjassen, blazers en andere kleding, skipakken daaronder begrepen, van brei- of haakwerk,
uitgezonderd de kleding van de categorieën 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 en 75
GROEP III A

35

Weefsels van synthetische continuvezels, andere dan de voor buitenbanden bestemde van categorie 114

35 a)

waarvan andere dan ongebleekt of gebleekt

38 B

Vitrages, andere dan die van brei- of haakwerk

50

Weefsels van wol of van fĳn haar
GROEP III B

90

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, van synthetische vezels

97

Netten, vervaardigd van bindgaren, van touw of van kabel, in banen, aan het stuk of in een bepaalde
vorm; visvangnetten, van garen, van bindgaren of van touw
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GROEP IV
115

Garens van vlas of van ramee

117

Weefsels van vlas of van ramee

118

Tafel-, bedden- en huishoudlinnen, van vlas of van ramee, ander dan van brei- of haakwerk

121

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, van vlas of van ramee
GROEP V

130 A

Garens van zĳde, andere dan de garens van afval van zĳde

130 B

Garens van zĳde, andere dan die van categorie 130 A; poil de Messine (crin de Florence)

136
151 B

Weefsels van zĳde of van afval van zĳde
Tapĳten van jute of van andere bastvezels, andere dan getuft of gevlokt

156

Blouses en pullovers, van zĳde of van afval van zĳde, voor dames en meisjes, van brei- of haakwerk

157

Kleding, van brei- of haakwerk, andere dan die van de categorieën 1 tot en met 123 en 156

159

Japonnen, blouses en hemdblouses, van zĳde of van afval van zĳde, andere dan van brei- of haakwerk
Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelĳke artikelen, andere dan
van brei- of haakwerk, van zĳde of van afval van zĳde
Dassen, van zĳde of van afval van zĳde
OVERIG

3005 90

Watten, gaas, verband en dergelĳke artikelen (bĳvoorbeeld, zwachtels, pleisters, mosterdpleisters), geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein
voor geneeskundige, chirurgische, tandheelkundige of veeartsenĳkundige doeleinden, andere dan hechtpleisters en andere artikelen met een klevende laag”
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„BĲLAGE II
Lĳst van textiel- en kledingproducten die in de normale regels van de GATT 1994 geïntegreerd zĳn
Categorie
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10

Handschoenen, wanten en dergelĳke artikelen, van brei- of haakwerk

18

Onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelĳke artikelen, voor heren en jongens, andere dan van brei- of haakwerk
Overhemden en hemden, onderjurken en onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés,
badjassen, kamerjassen en dergelĳke artikelen voor dames en meisjes, andere dan van brei- of haakwerk

19

Zakdoeken, andere dan van brei- of haakwerk

21

Parka's, anoraks, windjakken en dergelĳke, andere dan van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of
van synthetische of van kunstmatige vezels; delen voor het bovenlichaam van trainingspakken met
voering, van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels, andere dan van categorie 16 of 29

24

Nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelĳke artikelen, van brei- of haakwerk, voor
heren en jongens
Nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelĳke artikelen, van brei- of haakwerk,
voor dames en meisjes

27

Rokken, broekrokken inbegrepen, voor dames en meisjes

32

Fluweel, pluche, lussenweefsel en chenilleweefsel, met uitzondering van katoenen weefsel, bad- of
frotteerstof en lint, en „tufted” textielstoffen, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels

33

Weefsels vervaardigd van synthetische filamentgarens, verkregen op basis van strippen en artikelen van
dergelĳke vorm, van polyethyleen of van polypropyleen, met een breedte van minder dan 3 m
Zakken voor verpakkingsdoeleinden, andere dan van brei- of haakwerk, vervaardigd van die strippen of
dergelĳke

34

Weefsels van synthetische filamentgarens vervaardigd van strippen of dergelĳke, van polyethyleen of
van polypropyleen, met een breedte van 3 m of meer

36

Weefsels van kunstmatige stapelvezels, andere dan de voor buitenbanden bestemde van categorie 114

37

Weefsels van kunstmatige stapelvezels

38 A

Brei- en haakwerk, van synthetisch materiaal, voor gordĳnen en vitrages

40

Gordĳnen, rolgordĳnen, bed- en gordĳnvalletjes, en andere artikelen voor stoffering, andere dan van
brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels

41

Garens van synthetische continufilamenten, niet gereed voor de verkoop in het klein, andere dan
niet-getextureerde, ongetwĳnde, niet-getwiste garens of tot op 50 toeren per meter getwiste garens

42

Garens van synthetische of van kunstmatige continuvezels, niet gereed voor de verkoop in het klein
Garens van kunstmatige vezels, niet gereed voor de verkoop in het klein, andere dan ongetwĳnde
garens van viscoserayon, niet-getwiste of tot op 250 toeren per meter getwiste of ongetwĳnde,
niet-getextureerde garens van celluloseacetaat
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43

Garens van synthetische of van kunstmatige filamenten, garens van kunstmatige stapelvezels, garens
van katoen, gereed voor de verkoop in het klein

46

Wol en fĳn haar, gekaard of gekamd

47

Garens van wol of van fĳn haar, gekaard, niet gereed voor de verkoop in het klein

48

Garens van wol of van fĳn haar, gekamd, niet gereed voor de verkoop in het klein

49

Garens van wol of van fĳn haar, gereed voor de verkoop in het klein

53

Weefsels met gaasbinding, van katoen

54

Kunstmatige stapelvezels, afval daarin begrepen, gekaard, gekamd of op andere wĳze bewerkt voor het
spinnen

55

Synthetische stapelvezels, afval daarin begrepen, gekaard, gekamd of op andere wĳze bewerkt voor het
spinnen

56

Garens van synthetische stapelvezels (afval daarin begrepen), gereed voor de verkoop in het klein

58

Tapĳten, geknoopt of met opgerolde polen, ook indien geconfectioneerd

59

Tapĳten, andere dan die van categorie 58

60

Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en
dergelĳke) of met de naald vervaardigd (halve kruissteek, kruissteek enz.), ook indien geconfectioneerd

61

Lint, alsmede bolduclint, zĳnde lint zonder inslag van aaneengelĳmde evenwĳdig lopende draden of
textielvezels, met uitzondering van de etiketten en dergelĳke artikelen van categorie 62
Elastische weefsels (met uitzondering van brei- of haakwerk) van met rubberdraden verbonden textielstoffen

62

Chenillegarens; omwoeld garen (ander dan metaalgarens en ander dan omwoeld paardenhaar)
Tule, bobinettule en filetweefsels; kant (mechanisch of met de hand vervaardigd), aan het stuk, in
banden of in de vorm van motieven
Etiketten, insignes en dergelĳke artikelen, van textiel, niet geborduurd, aan het stuk, in banden of
gesneden, geweven
Vlechten aan het stuk; ander passementwerk en andere, dergelĳke versieringsartikelen, aan het stuk;
eikels, kwasten, pompons en dergelĳke
Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

63

Brei- en haakwerk, van synthetische vezels, bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens,
en brei- en haakwerk bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden
Rachelkant en poolbreiwerk, van synthetische vezels

65

Brei- en haakwerk, ander dan dat bedoeld in de categorieën 38 A en 63, van wol, van katoen, of van
synthetische of van kunstmatige vezels

66

Dekens, andere dan van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige
vezels
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67

Kledingtoebehoren, ander dan voor baby's, van brei- of haakwerk, onderkleding van alle soorten, van
brei- of haakwerk; gordĳnen, vitrages, rolgordĳnen, bed- en gordĳnvalletjes en andere artikelen voor
stoffering, van brei- of haakwerk; dekens, van brei- of haakwerk; andere artikelen, van brei- of
haakwerk, delen van kleding of van kledingtoebehoren daaronder begrepen

68

Babykleding en -kledingtoebehoren, met uitzondering van handschoenen, wanten en dergelĳke artikelen voor baby's, van de categorieën 10 en 87, en kousen en sokken voor baby's, andere dan van breiof haakwerk, van categorie 88

69

Onderjurken en onderrokken, voor dames en meisjes, van brei- of haakwerk

70

Kousen en kousenbroeken, van synthetische vezels, van minder dan 67 decitex (6,7 tex) per enkelvoudige draad
Dameskousen, van synthetische vezels

72

Badpakken en zwembroeken, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels

73

Trainingspakken van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige
vezels

74

Mantelpakken of broekpakken en combinaties, van brei- of haakwerk, voor dames en meisjes, van wol,
van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels, behalve skikleding

75

Kostuums en combinaties, van brei- of haakwerk, voor heren en jongens, van wol, van katoen, of van
synthetische of van kunstmatige vezels, behalve skikleding

76

Werk- en bedrĳfskleding, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren en jongens

77

Skipakken, andere dan van brei- of haakwerk

84

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelĳke artikelen, andere dan
van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels

85

Dassen, strikjes en sjaaldassen, andere dan van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of van
synthetische of van kunstmatige vezels

86

Korsetten, jarretellegordels, korselets (gaines), bretels, jarretteles, kousenbanden, sokophouders en
dergelĳke artikelen en delen daarvan, ook indien van brei- of haakwerk

87

Handschoenen, wanten en dergelĳke, van brei- of haakwerk

88

Kousen en sokken, andere dan van brei- of haakwerk; ander kledingtoebehoren, delen van kleding of
van kledingtoebehoren, andere dan voor baby's, andere dan van brei- of haakwerk

91

Tenten

93

Zakken voor verpakkingsdoeleinden van weefsels, andere dan vervaardigd van strippen en dergelĳke,
van polyethyleen of van polypropyleen

94

Watten van textielstof en artikelen daarvan; textielvezels met een lengte van niet meer dan 5 mm
(scheerbaar), noppen van textielstof

95

Vilt en viltwaren, ook indien geïmpregneerd of met een deklaag, andere dan vloerbedekkingen

96

Gebonden textielvlies, alsmede artikelen daarvan, ook indien geïmpregneerd of met een deklaag

98

Artikelen, vervaardigd van garen, van bindgaren, van touw of van kabel, met uitzondering van weefsels,
artikelen van weefsels en artikelen van categorie 97
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Weefsels met een deklaag van lĳm of van zetmeelachtige stoffen, van de soorten welke gebruikt worden
voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelĳk gebruik; calqueerlinnen en tekenlinnen; schilderdoek; stĳflinnen (buckram) en dergelĳke weefsels voor steunvormen van
hoeden en dergelĳk gebruik
Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden, vloerbedekking, bestaande uit een deklaag of een
bekleding op een drager van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden
Gegummeerde weefsels, met uitzondering van gegummeerd brei- en haakwerk, behalve die voor
buitenbanden
Andere weefsels, geïmpregneerd of voorzien van een deklaag, beschilderd doek voor theatercoulissen,
voor achtergronden van studio's of voor dergelĳk gebruik, andere dan van categorie 100

100

Weefsels, geïmpregneerd met, voorzien van een deklaag van of bekleed met cellulosederivaten of andere
kunstmatige plastische stoffen

101

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, andere dan van synthetische vezels

109

Dekkleden, scheepszeilen, zonneschermen voor winkelpuien

110

Geweven luchtbedden

111

Kampeerartikelen, geweven, andere dan luchtbedden en tenten

112

Andere geconfectioneerde artikelen, van weefsels, met uitzondering van die van de categorieën 113 en
114

113

Vaatdoeken, stofdoeken en poetsdoeken, andere dan van brei- of haakwerk

114

Weefsels en artikelen, voor technisch gebruik

120

Vitrages, gordĳnen en rolgordĳnen, bed- en gordĳnvalletjes, en andere artikelen voor stoffering, andere
dan van brei- of haakwerk, van vlas of van ramee

122

Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden, van vlas, andere dan van brei- of haakwerk

123

Fluweel, pluche, lussenweefsel en chenilleweefsel, van vlas of van ramee, andere dan lint
Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelĳke artikelen, van vlas of
van ramee, andere dan van brei- of haakwerk

124
125 A
126
127 A

Synthetische stapelvezels
Synthetische filamentgarens van continuvezels, niet gereed voor de verkoop in het klein, andere dan de
garens van categorie 41
Kunstmatige stapelvezels
Kunstmatige filamentgarens van continuvezels, niet gereed voor de verkoop in het klein, andere dan de
garens van categorie 42

129

Garens van grof haar of van paardenhaar

131

Garens van andere plantaardige textielvezels

133

Garens van hennep

134

Metaaldraad

135

Weefsels van grof haar of van paardenhaar

137

Fluweel, pluche, lussenweefsels, chenilleweefsel en lint, van zĳde of van afval van zĳde
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138

Weefsels van papiergarens en andere textielvezels, andere dan van ramee

139

Weefsels van metaaldraad en van metaalgarens

140

Brei- en haakwerk aan het stuk, ander dan van wol of van fĳn haar, van katoen, of van kunstmatige of
van synthetische textielvezels

141

Dekens, andere dan van wol, van fĳn haar, van katoen, of van kunstmatige of van synthetische
textielvezels

142

Tapĳten van sisal, van andere vezels van de agavefamilie of van manillahennep

144

Vilt van grof haar

145

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, van abaca (manillahennep) of van andere hennep

146 A

Bindtouw voor oogst- en dorsmachines, van sisal of van andere vezels van de agavefamilie

146 B

Bindgaren, touw en kabel van sisal of van andere vezels van de agavefamilie, andere dan de producten
van categorie 146 A

148 A

Garens van jute of van andere bastvezels van post 5303

149

Weefsels van jute of van andere bastvezels, met een breedte van meer dan 150 cm

150

Weefsels van jute of van andere bastvezels, met een breedte van niet meer dan 150 cm; zakken voor
verpakkingsdoeleinden, van weefsels van jute of van andere bastvezels, andere dan gebruikte

151 A

Tapĳten van kokosvezel

152

Naaldgetouwvilt van jute of van andere bastvezels, niet geïmpregneerd of niet voorzien van een
deklaag, voor ander gebruik dan als vloerbedekking

153

Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden, van jute of van andere bastvezels bedoeld bĳ post 5303

160

Zakdoeken van zĳde of van afval van zĳde

161

Kleding, andere dan van brei- of haakwerk, andere dan die van de categorieën 1 tot en met 123 en 159

5604 10

Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel

6309 00

Oude kleren en dergelĳke

6405 20

Ander schoeisel met bovendeel van textiel

6501 00

Hoedvormen (cloches) van vilt, waarvan bol noch rand zĳn aangevormd, alsmede schĳfvormige
„plateaux” en cilindervormige „manchons” (ook indien overlangs opengesneden), van vilt, voor hoeden

6502 00

Hoedvormen (cloches), waarvan bol noch rand zĳn aangevormd, gevlochten uit één stuk of vervaardigd
door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zĳn vervaardigd, niet
gegarneerd

6503 00

Hoeden en andere hoofddeksels, van vilt, vervaardigd van hoedvormen (cloches) of van schĳfvormige
„plateaux”, bedoeld bĳ post 6501, ook indien gegarneerd

6504 00

Hoeden en andere hoofddeksels, gevlochten uit één stuk of vervaardigd door het aaneenzetten van
stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zĳn vervaardigd, ook indien gegarneerd

6505 90

Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of vervaardigd van kant, van vilt of van andere
textielproducten (aan het stuk, maar niet in stroken), ook indien gegarneerd

6601 10

Tuinparasols en dergelĳke artikelen

6601 91

Tuinparasols en dergelĳke artikelen met telescopische stok of naald
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6601 99

Andere paraplu's en parasols

8708 21

Veiligheidsgordels

8804 00

Valschermen (bestuurbare valschermen daaronder begrepen) en rotochutes; delen en toebehoren
daarvan

9113 90

Andere horlogebanden

9404 90

Andere dan springbakken, spiraalmatrassen of slaapzakken

9502 91

Kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels voor poppen, zĳnde nabootsingen van de mens

ex 3921 12
ex 3921 13
ex 3921 90
ex 4202 12
ex 4202 22
ex 4202 32
ex 4202 92
ex 6406 10
ex 6406 99
ex 7019 10
ex 7019 20
ex 9612 10”
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VERORDENING (EG) Nr. 2475/2000 VAN DE RAAD
van 7 november 2000
tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor
bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van
bepaalde landbouwconcessies die zĳn opgenomen in de Europaovereenkomst met Slovenië
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van
de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (2).

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:

(8)

Bĳ 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 (3) zĳn de regels gecodificeerd inzake het
beheer van de tariefcontingenten die zĳn afgestemd op
toepassing in chronologische volgorde van de data van
de douaneaangiften,

De Europaovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzĳds, en de Republiek
Slovenië (1), anderzĳds, voorziet in bepaalde concessies
voor bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit
Slovenië.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

(2)

In overeenstemming met de op 30 maart 1999 door de
Raad aangenomen richtsnoeren hebben de Commissie
en de Republiek Slovenië op 22 mei 2000 de onderhandelingen over een nieuw Aanvullend Protocol bĳ de
Europaovereenkomst afgerond.

1.
De regelingen voor de invoer in de Gemeenschap van
bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Slovenië, als
aangegeven in de bĳlagen A(a) en A(b) bĳ deze verordening,
komen in de plaats voor de in bĳlage VI bĳ de Europaovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten,
enerzĳds, en de Republiek Slovenië, anderzĳds, vastgestelde
invoerregeling.

(3)

Het Aanvullend Protocol, dat voorziet in aanvullende
landbouwconcessies, wordt gebaseerd op artikel 21, lid
5, van de Europaovereenkomst, waarin is bepaald dat de
Gemeenschap en Slovenië in de Associatieraad per
product systematisch en op basis van wederkerigheid de
mogelĳkheden onderzoeken om elkaar verdere concessies te verlenen.

(1)

(4)

(5)

Een essentieel element van de resultaten van de onderhandelingen voor een Aanvullend Protocol bĳ de Europaovereenkomst met Slovenië is dat de aanpassingen
vlot hun beslag moeten kunnen krĳgen.
Derhalve moeten de bĳ de Europaovereenkomst met
Slovenië vastgestelde landbouwconcessies worden aangepast via een autonome overgangsmaatregel.

(6)

Tevens zal Slovenië, via een autonome overgangsmaatregel, alle nuttige wettelĳke bepalingen vaststellen om
een snelle en gelĳktĳdige tenuitvoerlegging van de landbouwconcessies van Slovenië die zĳn opgenomen in de
Europaovereenkomst, mogelĳk te maken.

(7)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste
maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot

(1) PB L 51 van 26.2.1999, blz. 3.

Artikel 1

2.
Op de datum van inwerkingtreding van het Aanvullend
Protocol tot aanpassing van de in lid 1 bedoelde Europaovereenkomst komen de in dat Protocol vastgestelde concessies in
de plaats voor die welke in de bĳlagen A(a) en A(b) bĳ deze
verordening zĳn vastgesteld.
3.
De Commissie stelt volgens de procedure van artikel 3,
lid 2, de uitvoeringsbepalingen voor deze verordening vast.
Artikel 2
1.
De tariefcontingenten met een volgnummer lager dan
09.4000 worden door de Commissie beheerd overeenkomstig
de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening
(EEG) nr. 2454/93.
2.
Hoeveelheden goederen die in de periode van 1 januari
2000 tot en met 30 juni 2000 in het vrĳe verkeer in de
Gemeenschap zĳn gebracht met gebruikmaking van een in
bĳlage VI bĳ de Europaovereenkomst vastgesteld preferentieel
douanetarief in het kader van de tariefcontingenten met de
volgnummers 09.1532, 09.1533, 09.1534, 09.1535, 09.1537,
09.1541, 09.1542, 09.1543, 09.1544, 09.4082, 09.4083,
09.4084, 09.4086, 09.4087, 09.4088, 09.4089 en 09.4090,
worden volledig afgeboekt op de tariefcontingenten met
dezelfde volgnummers die zĳn vastgesteld in bĳlage A(b) bĳ
deze verordening.
(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(3) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1662/1999 van de Commissie (PB L 197
van 29.7.1999, blz. 25).

L 286/16

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

Artikel 3
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door het Comité dat is
ingesteld bĳ artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van
de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke
ordening der markten in de sector granen (1), of in voorkomend geval door het Comité dat is ingesteld bĳ de relevante
bepalingen van de andere verordeningen houdende een
gemeenschappelĳke ordening van de landbouwmarkten.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen 4
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

11.11.2000

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termĳn wordt vastgesteld op één maand.
3.

Het Comité stelt zĳn reglement van orde vast.
Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 november 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
L. FABIUS

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1666/2000 (PB L 193 van 29.7.2000,
blz. 1).
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BĲLAGE A(a)
Onderstaande in de Gemeenschap geldende douanerechten op producten van oorsprong uit de Republiek
Slovenië worden afgeschaft

GN-code (1)

GN-code (1)

GN-code (1)

GN-code (1)

GN-code (1)

0101 20 10
0104 20 10
0106 00 10
0106 00 20

0603 90 00
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29
0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 90

0811 90 70
0811 90 85
0812 10 00
0812 90 40
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 95
0813 10 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 95
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 39
0813 50 91
0813 50 99
0814 00 00

1212 10 99
1214 90 10

1514 10 10
1514 10 90
1514 90 10
1515 11 00
1515 19 10
1515 19 90
1515 21 10
1515 21 90
1515 29 10
1515 29 90
1515 30 90
1515 50 11
1515 50 19
1515 50 91
1515 50 99
1515 90 29
1515 90 39
1515 90 40
1515 90 51
1515 90 59
1515 90 60
1515 90 91
1515 90 99
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 39
1518 00 91
1518 00 95
1518 00 99
1522 00 91

0205 00 11
0205 00 19
0205 00 90
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 90 10
0208 90 50
0208 90 60
0208 90 80
0210 90 10
0210 90 79
0407 00 90
0410 00 00
0601 10 10
0601 10 20
0601 10 30
0601 10 40
0601 10 90
0601 20 30
0601 20 90
0602 10 90
0602 20 90
0602 30 00
0602 40 10
0602 40 90
0602 90 10
0602 90 30
0602 90 45
0602 90 51
0602 90 59
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99
0603 10 80

0701 10 00
0703 10 11
0709 51 30
0709 51 50
0709 51 90
0709 90 40
0711 30 00
0712 30 00
0713 50 00
0713 90 10
0713 90 90
0714 20 10
0714 20 90
0714 90 90
0802 11 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90 50
0802 90 60
0802 90 85
0804 20 10
0804 20 90
0806 20 11
0806 20 12
0806 20 91
0806 20 98
0807 11 00
0807 19 00
0808 20 90
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 90 85

0901 12 00
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 10
0904 20 90
0905 00 00
0907 00 00
0910 20 90
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1006 10 10
1007 00 10
1208 10 00
1209 19 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 80
1209 30 00
1209 91 10
1209 91 90
1209 99 91
1209 99 99
1210 10 00
1210 20 10
1210 20 90
1211 90 30
1212 10 10

1302 12 00
1302 13 00
1302 19 05
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1507 10 10
1507 10 90
1507 90 10
1508 10 90
1508 90 10
1508 90 90
1511 10 90
1511 90 11
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512 11 10
1512 11 91
1512 11 99
1512 19 10
1512 21 10
1512 21 90
1512 29 10
1512 29 90
1513 11 10
1513 11 99
1513 19 19
1513 19 30
1513 19 91
1513 19 99
1513 21 11
1513 21 19
1513 21 30
1513 21 90
1513 29 11
1513 29 19
1513 29 30
1513 29 50
1513 29 91
1513 29 99

2001 90 20
2005 90 75
2008 19 11
2008 19 13
2008 19 51
2008 19 59
2008 92 72
2302 50 00
2306 90 19
2308 90 90
2309 90 51
2309 90 93
2309 90 95

(1) Als omschreven in Verordening (EG) nr. 2204/1999 van de Commissie van 12 oktober 1999 tot wĳziging van bĳlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de
Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelĳk douanetarief (PB L 278 van 28.10.1999, blz. 1).
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BĲLAGE A(b)
Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit de Republiek Slovenië in de Gemeenschap gelden
onderstaande concessies
(MFN = recht voor meest begunstigde natie)

Volgnummer

Geldend
recht
(% van MFN)
(2)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
voor 2000
(ton)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
voor 2001
(ton)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
voor volgende jaren
(ton)

GN-code

Omschrĳving ( )

0101 19 90

Levende paarden, andere dan slachtpaarden

67

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

Vlees van runderen, vers, gekoeld of
bevroren

20

9 100

9 800

10 500

20

1 560

1 680

1 800

09.4082
ex 0201 10 00

1

Specifieke
bepalingen

Hele en halve dieren, andere dan rund- en
kalfsvlees van hoge kwaliteit

0201 20 20

„Compensated quarters”

0201 20 30

Voorspannen of voorvoeten

0201 20 50

Achterspannen of achtervoeten

0201 30

Zonder been

0207 11

Vlees van pluimvee, niet in stukken
gesneden, vers of gekoeld (Gallus domesticus)

0207 12

Vlees van pluimvee, niet in stukken
gesneden, bevroren (Gallus domesticus)

09.4111

0207 13 10

Delen van pluimvee van de soort Gallus
domesticus, zonder been, vers of gekoeld

vrĳ

250

500

500

(5)

09.4112

0207 14 10

Delen van pluimvee van de soort Gallus
domesticus, zonder been, bevroren

vrĳ

250

500

500

(5)

09.4084

0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70

Vlees van pluimvee, met been, en slachtafvallen, vers of gekoeld (Gallus domesticus)

20

1 300

1 400

1 500

(3)

09.4113

0210 11 31

Vlees van varkens, huisdieren, hammen
en delen daarvan, gerookt of gedroogd

vrĳ

200

400

400

(5)

09.4114

0210 19 81

Vlees van varkens, huisdieren, zonder
been, gerookt of gedroogd

vrĳ

75

150

150

(5)

09.4086

0402 10

Mageremelkpoeder

20

1 300

1 400

1 500

0402 21

Vollemelkpoeder

09.4083

Vlees van pluimvee, met been, en slachtafvallen (andere dan lever), bevroren
(Gallus domesticus)
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GN-code

Omschrĳving (1)

L 286/19

Geldend
recht
(% van MFN)
(2)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
voor 2000
(ton)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
voor 2001
(ton)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
voor volgende jaren
(ton)

Specifieke
bepalingen

09.4087

0403 10

Yoghurt

20

650

700

750

09.4088

0406 90

Kaas (Emmentaler, Edam, Gouda, Sbrinz)

20

390

420

450

09.4115

0407 00 19

Vogeleieren in de schaal, broedeieren

vrĳ

100

200

200

(5)

09.4116

0407 00 30

Vogeleieren in de schaal, andere dan
broedeieren

vrĳ

68

135

135

(5)

09.4117

0408 19 81

Eigeel, vloeibaar

vrĳ

225

450

450

(5)

09.4118

0408 19 89

Eigeel, andere
bevroren)

(ook

vrĳ

75

150

150

(5)

09.4119

0408 99 80

Andere hele vogeleieren, niet in de schaal

vrĳ

75

150

150

(5)

0409 00 00

Natuurhoning

93

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

09.1532

0701 90 10
0701 90 50

Aardappelen, vers of gekoeld, andere dan
pootaardappelen

20

195

210

225

09.1731

0701 90 90

Aardappelen, vers of gekoeld, andere dan
pootaardappelen, andere

vrĳ

2 500

5 000

5 000

09.1533

0704 90

Kolen en bloemkolen, andere

20

130

140

150

09.1534

0705 11 00

Kropsla

20

130

140

150

09.1535

0706 10 00

Wortelen en rapen

20

1 040

1 120

1 200

ex 0707 00 05

Komkommer, vers of gekoeld, van 16 mei
tot en met 31 oktober

80

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

(4)

ex 0711 40 00

Komkommer

09.1732

0808 10

Appelen, vers

vrĳ

5 000

10 000

10 000

(4) (5)

09.1537

ex 0808 20 50

Peren, van 1 augustus tot en met 31
december

20

2 210

2 380

2 550

(4)

09.4089

ex 1601 00 91
ex 1601 00 99

Worst en vergelĳkbare producten van
vlees, van slachtafvallen of van bloed;
andere dan van pluimvee

20

130

140

150

09.4120

ex 1601 00

Worst en vergelĳkbare producten van
vlees, van slachtafvallen of van bloed;
andere dan van pluimvee

vrĳ

500

1 000

1 000

Bereidingen of conserven van vlees van
gevogelte

20

1 560

1 680

1 800

Komkommer

vrĳ

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

09.4090

1602 32 19
1602 39 29
ex 2001 10 00

dan

vloeibaar

(5)

(5)
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Geldend
recht
(% van MFN)
(2)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
voor 2000
(ton)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
voor 2001
(ton)

Jaarlĳkse
hoeveelheid
voor volgende jaren
(ton)

Specifieke
bepalingen

Tomaten, op andere wĳze bereid of
verduurzaamd dan in azĳn of azĳnzuur

vrĳ

1 350

2 700

2 700

(5)

ex 2004 90 30

Zuurkool, bevroren

vrĳ

65

70

75

ex 2004 90 98

Ajvar, bevroren

vrĳ

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

ex 2005 90 70

Ajvar, niet bevroren
vrĳ

650

700

750

GN-code

2002

09.1542

Omschrĳving (1)

Bereidingen van kersen met toegevoegde
alcohol:
ex 2008 60 39

Zoete kersen voor chocoladeproducten

2008 60 51
2008 60 61
2008 60 71
2008 60 91

Zure kersen

2009 70 30
2009 70 93
2009 70 99

Appelsap

50

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

09.1543

2009 80 71

Kersensap

20

195

210

225

09.1544

2009 90 11
2009 90 19
2009 90 31
2009 90 39

Mengsels van sappen

20

260

280

300

(1) Ongeacht de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrĳving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben,
aangezien in het kader van deze bĳlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Voor ex GN-codes geschiedt dit op basis van de GN-code en de betrokken omschrĳving,
gezamenlĳk beschouwd.
(2) Indien een MFN-minimumrecht bestaat, is het geldende minimumrecht gelĳk aan het MFN-minimumrecht vermenigvuldigd met het in deze kolom vermelde percentage.
(3) Gewicht van het dier.
(4) De verlaging betreft uitsluitend het gedeelte ad valorem van het recht.
(5) Voor het jaar 2000 is de concessie van toepassing met ingang van 1 juli 2000.
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VERORDENING (EG) Nr. 2476/2000 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2000
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1498/98 (2), en met name op artikel 4, lid
1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zĳn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand
waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bĳlage bĳ die verordening zĳn vermeld, de
forfaitaire waarden bĳ invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de
bĳlage bĳ deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven
in de tabel in de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 november 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 198 van 15.7.1998, blz. 4.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor
de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

052
204
999
052
628
999
052
999
204
999

123,1
79,1
101,1
114,9
146,0
130,4
88,6
88,6
53,9
53,9

052
999
052
528
600
999
052
064
400
504
508
632
999
039
052
388
400
404
720
999
052
064
999

65,3
65,3
67,9
53,8
60,8
60,8
100,8
94,8
272,1
236,7
410,1
37,2
192,0
82,1
87,5
42,9
69,4
92,0
40,0
69,0
94,7
58,8
76,8

0707 00 05

0709 90 70
0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2543/1999 van de Commissie (PB L 307 van 2.12.1999, blz. 46). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 2477/2000 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2000
tot vaststelling van de bĳ de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm
van aankoop, opslag en afzet toe te passen rentevoeten
lidstaat, wordt de toe te passen rentevoet vastgesteld op
basis van de in de bĳlage bĳ die verordening vermelde
referentierentevoeten.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1883/78 van de Raad van 2
augustus 1978 betreffende de algemene regels voor de financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling
Garantie (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1259/
96 (2), en met name op artikel 5,
Overwegende hetgeen volgt:
Op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 411/
88 van de Commissie van 12 februari 1988 met betrekking tot de bĳ de berekening van de financieringskosten
van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en
afzet toe te passen methoden en rentevoeten (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2623/1999 (4),
is de bĳ de berekening van de financieringskosten van de
interventies toe te passen uniforme rentevoet gelĳk aan
de Euribor-rentevoet voor driemaands- en twaalfmaandsdeposito's gewogen op basis van, respectievelĳk, 1/3 en
2/3.

(1)

De Commissie stelt deze rentevoet vóór het begin van
elk boekjaar van het EOGFL, afdeling Garantie, vast op
grond van de in de zes maanden vóór de vaststelling
geconstateerde rentevoeten.

(2)

In artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 411/88 is
bepaald dat, wanneer het rentepercentage voor rekening
van een lidstaat gedurende ten minste zes maanden lager
is dan de voor de Gemeenschap vastgestelde uniforme
rentevoet, voor die lidstaat een specifieke rentevoet
wordt vastgesteld. De lidstaten hebben de Commissie
vóór het einde van het boekjaar dit rentepercentage
meegedeeld. Bĳ gebreke van een mededeling door de

(3)

(4)

De rentevoeten voor het boekjaar 2001 moeten overeenkomstig deze voorschriften worden vastgesteld.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van het
EOGFL,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de uitgaven die ten laste komen van het boekjaar 2001
van het EOGFL, afdeling Garantie,
1. wordt de in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 411/88
bedoelde rentevoet vastgesteld op 4,6 %.
2. wordt de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 411/88
bedoelde specifieke rentevoet vastgesteld op:
— 3,8 % voor Zweden,
— 4 % voor Ierland,
— 4,1 % voor Frankrĳk, Oostenrĳk en Finland,
— 4,5 % voor Italië.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 oktober 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

216 van 5.8.1978, blz. 1.
163 van 2.7.1996, blz. 10.
40 van 13.2.1988, blz. 25.
318 van 11.12.1999, blz. 14.
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VERORDENING (EG) Nr. 2478/2000 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2000
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van rondkorrelige volwitte rĳst in het kader
van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2281/2000
wezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1667/2000 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2281/2000 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te
stellen. Bĳ deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toege-

(3)

De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige
marktsituatie leidt voor de betrokken rĳst tot vaststelling
van de maximumrestitutie bĳ uitvoer op het in artikel 1
vermelde bedrag.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van rondkorrelige volwitte
rĳst naar bepaalde derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2281/2000 bedoelde inschrĳving wordt op grond
van de van 3 tot en met 9 november 2000 ingediende offertes
vastgesteld op 174,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 november 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
193 van 29.7.2000, blz. 3.
260 van 14.10.2000, blz. 7.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2479/2000 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2000
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rĳst in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2282/2000
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige
marktsituatie voor de betrokken rĳst leidt tot vaststelling
van de maximumrestitutie bĳ uitvoer op het in artikel 1
vermelde bedrag.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor granen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1667/2000 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2282/2000 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te
stellen. Bĳ deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rĳst naar bepaalde derde landen in Europa
in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2282/2000
bedoelde inschrĳving wordt op grond van de van 3 tot en met
9 november 2000 ingediende offertes vastgesteld op
179,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 november 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
193 van 29.7.2000, blz. 3.
260 van 14.10.2000, blz. 10.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2480/2000 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2000
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rĳst in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2283/2000
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige
marktsituatie voor de betrokken rĳst leidt tot vaststelling
van de maximumrestitutie bĳ uitvoer op het in artikel 1
vermelde bedrag.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor granen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1667/2000 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2283/2000 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te
stellen. Bĳ deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rĳst naar bepaalde derde landen in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 2283/2000 bedoelde
inschrĳving wordt op grond van de van 3 tot en met 9
november 2000 ingediende offertes vastgesteld op
169,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 november 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
193 van 29.7.2000, blz. 3.
260 van 14.10.2000, blz. 13.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2481/2000 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2000
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van langkorrelige volwitte rĳst in het kader
van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2284/2000
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige
marktsituatie leidt voor de betrokken rĳst tot vaststelling
van de maximumrestitutie bĳ uitvoer op het in artikel 1
vermelde bedrag.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor granen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelijk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1667/2000 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2284/2000 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te
stellen. Bĳ deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van langkorrelige volwitte
rĳst van GN-code 1006 30 67 naar bepaalde derde landen in
het kader van de in Verordening (EG) nr. 2284/2000 bedoelde
inschrĳving wordt op grond van de van 3 tot en met 9
november 2000 ingediende offertes vastgesteld op
245,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 november 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
193 van 29.7.2000, blz. 3.
260 van 14.10.2000, blz. 16.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2482/2000 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2000
betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rĳst bestemd voor het eiland
Réunion, die zĳn ingediend in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG)
nr. 2285/2000
van de ingediende offertes besluiten niet tot toewĳzing
over te gaan.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1667/2000 (2), en met name op artikel 10, lid 1,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de Commissie
van 6 september 1989 houdende uitvoeringsbepalingen inzake
de verzending van rĳst naar Réunion (3), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1453/1999 (4), inzonderheid op artikel 9, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2285/2000 van de
Commissie (5) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de subsidie voor de verzending van rĳst naar het eiland
Réunion opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2692/89, kan de Commissie volgens de procedure van
artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond

(3)

Met name rekening houdend met de in de artikelen 2 en
3 van Verordening (EEG) nr. 2692/89 genoemde criteria,
is het niet wenselĳk een maximumsubsidie vast te
stellen.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 6 tot en
met 9 november 2000 zĳn ingediend in het kader van de in
Verordening (EG) nr. 2285/2000 bedoelde inschrĳving voor de
subsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rĳst van
GN-code 1006 20 98 naar het eiland Réunion.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 november 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329
193
261
167
260

van
van
van
van
van

30.12.1995, blz. 18.
29.7.2000, blz. 3.
7.9.1989, blz. 8.
2.7.1999, blz. 19.
14.10.2000, blz. 19.
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VERORDENING (EG) Nr. 2483/2000 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2000
tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de
suikersector voor de maand oktober 2000
Evenwel dient, in verband met de invoering van het
agromonetaire stelsel voor de euro per 1 januari 1999,
voor de met ingang van die datum geldende vergoedingen de specifieke wisselkoers alleen te worden vastgesteld voor de omrekening tussen de euro en de nationale
valuta's van de lidstaten die de eenheidsmunt niet
hebben aangenomen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2038/1999 van de Raad van 13
september 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector suiker (1), gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1527/2000 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15
december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel
voor de euro (3),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1713/93 van de Commissie
van 30 juli 1993 tot vaststelling van bĳzondere voorschriften
voor de toepassing van de landbouwomrekeningskoers in de
suikersector (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1642/1999 (5), en met name op artikel 1, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
Artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1713/93
bepaalt dat de in artikel 8 van Verordening (EG) nr.
2038/1999 bedoelde vergoeding van de opslagkosten in
nationale valuta wordt omgerekend aan de hand van een
specifieke landbouwomrekeningskoers die gelĳk is aan
het pro rata temporis berekende gemiddelde van de
landbouwomrekeningskoersen in de maand van opslag.
Deze specifieke landbouwomrekeningskoers moet elke
maand voor de voorafgaande maand worden vastgesteld.

(1)

(2)

De specifieke wisselkoers voor de omrekening van de
vergoeding van de opslagkosten in nationale valuta
wordt op grond van bovengenoemde bepalingen voor
de maand oktober 2000 vastgesteld zoals aangegeven in
de bĳlage,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De specifieke wisselkoers voor de omrekening van de in artikel
8 van Verordening (EG) nr. 2038/1999 bedoelde vergoeding
van de opslagkosten in nationale valuta wordt voor de maand
oktober 2000 vastgesteld zoals aangegeven in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 november 2000.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 oktober 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

252
175
349
159
195

van
van
van
van
van

25.9.1999, blz. 1.
14.7.2000, blz. 59.
24.12.1998, blz. 1.
1.7.1993, blz. 94.
28.7.1999, blz. 3.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor
de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand oktober 2000
Specifieke wisselkoers

1 EUR =

7,44774
339,441
8,52398
0,589719

Deense kroon
Griekse drachme
Zweedse kroon
Pond sterling

11.11.2000
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VERORDENING (EG) Nr. 2484/2000 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2000
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van systeem A1 in de sector groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie van
14 november 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning
van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 298/2000 (2), en
met name op artikel 2, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In Verordening (EG) nr. 1877/2000 van de
Commissie (3), is bepaald voor welke hoeveelheden,
exclusief de hoeveelheden waarvoor in het kader van
voedselhulp certificaten zĳn aangevraagd, uitvoercertificaten van systeem A1 kunnen worden afgegeven.
In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2190/96 is bepaald
onder welke voorwaarden de Commissie bĳzondere
maatregelen kan nemen om overschrĳding van de
hoeveelheden waarvoor certificaten van systeem A1
kunnen worden afgegeven, te voorkomen.
Volgens de informatie waarover de Commissie op dit
ogenblik beschikt, zouden deze hoeveelheden, verminderd en vermeerderd met de in artikel 2, lid 3, van
Verordening (EG) nr. 2190/96 bedoelde hoeveelheden,

worden overschreden als de certificaten van systeem A1
die op of na 7 november 2000 zĳn aangevraagd voor
hazelnoten zonder dop onbeperkt zouden worden afgegeven. Het is bĳgevolg dienstig voor dit product een
afgiftepercentage voor certificaten van systeem A1 vast
te stellen voor op 7 november 2000 aangevraagde
hoeveelheden en certificaataanvragen die later in de loop
van dezelfde aanvraagperiode worden ingediend, af te
wĳzen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Uitvoercertificaten van systeem A1 voor hazelnoten zonder
dop die op 7 november 2000 zĳn aangevraagd op grond van
artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1877/2000, worden afgegeven voor 36,3 % van de aangevraagde hoeveelheden.
Na 7 november 2000 en vóór 9 november 2000 ingediende
certificaataanvragen van systeem A1 voor dit product worden
afgewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 november 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 292 van 15.11.1996, blz. 12.
(2) PB L 34 van 9.2.2000, blz. 16.
(3) PB L 225 van 5.9.2000, blz. 10.
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VERORDENING (EG) Nr. 2485/2000 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2000
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit
Deze overschrĳding zou nadelig zĳn voor de goede
werking van de uitvoerrestitutieregeling in de sector
groenten en fruit.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie van
14 november 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning
van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 298/2000 (2), en
met name op artikel 5, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 1877/2000 van de
Commissie (3) is bepaald voor welke indicatieve hoeveelheden, exclusief de hoeveelheden waarvoor in het kader
van voedselhulp certificaten zĳn aangevraagd, uitvoercertificaten van het B-stelsel kunnen worden afgegeven.

(2)

Volgens de informatie waarover de Commissie op dit
ogenblik beschikt, zouden de voor de lopende uitvoerperiode vastgestelde indicatieve hoeveelheden voor
citroenen binnenkort kunnen worden overschreden.

(3)

Om deze situatie te verhelpen, moeten de certificaataanvragen van het B-stelsel worden afgewezen voor na 10
november 2000 uitgevoerde citroenen, zulks tot het
einde van de lopende uitvoerperiode,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De aanvragen voor uitvoercertificaten van het B-stelsel voor
citroenen, die zĳn ingediend op grond van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1877/2000 en waarvoor de aangifte ten uitvoer
van de producten na 10 november en vóór 16 november 2000
is aanvaard, moeten worden afgewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 november 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 292 van 15.11.1996, blz. 12.
(2) PB L 34 van 9.2.2000, blz. 16.
(3) PB L 225 van 5.9.2000, blz. 10.
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VERORDENING (EG) Nr. 2486/2000 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2000
tot wĳziging van de representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde
producten uit de sector suiker
2000 van de Commissie (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2447/2000 (6).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2038/1999 van de Raad van 13
september 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector suiker (1), gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1527/2000 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1423/95 van de Commissie van
23 juni 1995 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor
de invoer van producten uit de sector suiker, andere dan
melasse (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 624/
98 (4), en met name op artikel 1, lid 2, tweede alinea, en artikel
3, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde
stropen zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1411/

(1)

(2)

De toepassing van de in Verordening (EG) nr. 1423/95
bedoelde voorschriften en bepalingen op de gegevens
waarover de Commissie thans beschikt, leidt ertoe de
momenteel geldende bedragen te wĳzigen en vast te
stellen zoals vermeld in de bĳlage bĳ deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten
voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1423/95
bedoelde producten worden vastgesteld zoals aangegeven in de
bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 november 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

252 van 25.9.1999, blz. 1.
175 van 14.7.2000, blz. 59.
141 van 24.6.1995, blz. 16.
85 van 20.3.1998, blz. 5.

(5) PB L 161 van 1.7.2000, blz. 22.
(6) PB L 281 van 7.11.2000, blz. 14.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 10 november 2000 tot wĳziging van de representatieve prĳzen en de
bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en producten van GN-code
1702 90 99
(in EUR)
GN-code

Representatieve prĳs
per 100 kg netto
van het betrokken product

Aanvullend recht
per 100 kg netto
van het betrokken product

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

26,84
26,84
26,84
26,84
28,11
28,11
28,11
0,28

3,23
8,11
3,10
7,68
11,18
6,66
6,66
0,37

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 431/68 van de Raad (PB L 89
van 10.4.1968, blz. 3).
(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 793/72 van de Raad (PB L 94 van
21.4.1972, blz. 1).
(3) Vaststelling per procent sacharose.
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VERORDENING (EG) Nr. 2487/2000 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2000
tot vaststelling van de wereldmarktprĳs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de
steun
wereldmarktprĳs voor geëgreneerde katoen worden
aangepast, om rekening te houden met de verschillen op
grond van de kwaliteit van het geleverde product en de
aard van de aanbiedingen en noteringen. In artikel 2 van
Verordening (EEG) nr. 1201/89 is bepaald welke aanpassingen kunnen plaatsvinden.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland, en met
name op de punten 3 en 10 van protocol nr. 4 betreffende
katoen, laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1553/95
van de Raad (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1554/95 van de Raad van 29
juni 1995 tot vaststelling van de algemene voorschriften van de
steunregeling voor katoen en tot intrekking van Verordening
(EEG) nr. 2169/81 (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1419/98 (3), en met name op de artikelen 3, 4 en 5,

Overwegende hetgeen volgt:

Krachtens artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1554/95
wordt op gezette tĳden een wereldmarktprĳs voor nietgeëgreneerde katoen bepaald, rekening houdende met de
historische verhouding tussen de in aanmerking
genomen wereldmarktprĳs voor geëgreneerde katoen en
de berekende prĳs voor niet-geëgreneerde katoen. Deze
historische verhouding is vastgesteld in artikel 1, lid 2,
van Verordening (EEG) nr. 1201/89 van de Commissie
van 3 mei 1989 houdende uitvoeringsbepalingen van de
steunregeling voor katoen (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1624/1999 (5). Als de wereldmarktprĳs niet op die wĳze kan worden bepaald, wordt
hĳ bepaald op basis van de laatst vastgestelde prĳs.

(1)

Krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1554/95
wordt de wereldmarktprĳs voor geëgreneerde katoen
bepaald voor een product met bepaalde kenmerken,
waarbĳ rekening wordt gehouden met de gunstigste,
voor de werkelĳke markttendens representatief geachte
aanbiedingen en noteringen. Om deze prĳs te bepalen,
wordt het gemiddelde berekend van de aanbiedingen en
noteringen op één of meer Europese beurzen voor in
een haven van Noord-Europa cif-geleverde producten uit
de verschillende, voor de internationale handel als meest
representatief beschouwde productielanden. Evenwel is
bepaald dat deze criteria voor het bepalen van de

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

148
148
190
123
192

van
van
van
van
van

30.6.1995, blz. 45.
30.6.1995, blz. 48.
4.7.1998, blz. 4.
4.5.1989, blz. 23.
24.7.1999, blz. 39.

(3)

Op grond van bovenbedoelde criteria moet de wereldmarktprĳs voor niet-geëgreneerde katoen op het hieronder aangegeven niveau moet worden vastgesteld.

(4)

In artikel 5, lid 3 bis, eerste alinea, van Verordening (EG)
nr. 1554/95 is bepaald dat het voorschot op de steun
gelĳk is aan de streefprĳs minus de wereldmarktprĳs en
een korting die berekend is volgens de formule die
wordt toegepast bĳ overschrĳding van de gegarandeerde
maximumhoeveelheid, waarbĳ evenwel wordt uitgegaan
van de geraamde productie van niet-geëgreneerde
katoen, verhoogd met 15 %. De geraamde productie
voor het verkoopseizoen 2000/2001 is vastgesteld bĳ
Verordening (EG) nr. 1842/2000 van de Commissie (6).
Toepassing van deze methode resulteert in de vaststelling van het bedrag van het voorschot per lidstaat op de
hieronder aangegeven niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1554/95
bedoelde wereldmarktprĳs voor niet-geëgreneerde katoen
wordt vastgesteld op 40,167 EUR/100 kg.
2.
Het in artikel 5, lid 3 bis, eerste alinea, van Verordening
(EG) nr. 1554/95 bedoelde voorschot op de steun wordt vastgesteld op:
— 40,621 EUR/100 kg voor Spanje;
— 21,593 EUR/100 kg voor Griekenland;
— 66,133 EUR/100 kg voor de overige lidstaten.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 november 2000.
(6) PB L 220 van 31.8.2000, blz. 14.

L 286/36

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 25 oktober 2000
houdende wĳziging van Beschikking 97/467/EG tot vaststelling van de voorlopige lĳsten van
inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van konĳnenvlees en vlees van
gekweekt wild
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3093)
(Voor de EER relevante tekst)

(2000/691/EG)
tingen erkennen voor de invoer van vlees van loopvogels.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 95/408/EG van de Raad van 22 juni
1995 tot vaststelling van voorschriften voor het opstellen, voor
een overgangsperiode, van voorlopige lĳsten van inrichtingen
in derde landen waaruit de lidstaten bepaalde producten van
dierlĳke oorsprong, visserĳproducten en levende tweekleppige
weekdieren mogen invoeren (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 98/603/EG (2), en met name op artikel 2, lid 1, en
artikel 7,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Beschikking 97/467/EG van de Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 2000/496/EG (4), zĳn
voorlopige lĳsten vastgesteld van inrichtingen in derde
landen waaruit de lidstaten de invoer van konĳnenvlees
en vlees van gekweekt wild toestaan. In de bĳ bovengenoemde beschikking vastgestelde lĳst van inrichtingen
zĳn geen inrichtingen opgenomen waar vlees van loopvogels wordt geproduceerd.

(1)

De lĳst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer
van vlees van loopvogels toestaan, de veterinairrechtelĳke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire
certificering voor de invoer van dit vlees in de Gemeenschap zĳn onlangs vastgesteld.

(2)

Op grond van het bepaalde in Beschikking 97/467/EG
mogen de lidstaten tot en met 1 oktober 2000 inrich-

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

243
289
199
200

van
van
van
van

11.10.1995, blz. 17.
28.10.1998, blz. 36.
26.7.1997, blz. 57.
8.8.2000, blz. 39.

(4)

Teneinde derde landen in de gelegenheid te stellen lĳsten
van inrichtingen op te stellen en de bevoegde autoriteiten van derde landen de kans te geven aan de
Commissie de vereiste gezondheidsgaranties te
verstrekken, en om het bestaande handelsverkeer te
handhaven, moet 1 oktober 2000 worden vervangen
door 30 april 2001.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
In artikel 1, lid 2 bis, van Beschikking 97/467/EG wordt
„1 oktober 2000” vervangen door „30 april 2001”.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 25 oktober 2000.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 25 oktober 2000
tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde
communautaire referentielaboratoria in de sector veterinaire aspecten van de volksgezondheid
(biologische risico's)
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3094)
(Slechts de teksten in de Duitse, de Spaanse, de Franse, de Nederlandse en de Engelse taal zijn authentiek)

(2000/692/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De financiële steun van de Gemeenschap wordt om
budgetaire redenen slechts voor een periode van één jaar
verleend.

(4)

Vooral met het oog op de financiële controle moeten de
artikelen 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 1258/1999
betreffende de financiering van het gemeenschappelĳk
landbouwbeleid van toepassing zĳn.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Veterinair Comité,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni
1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1258/1999 (2), en
met name op artikel 28, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
Voorzien moet worden in financiële steun van de
Gemeenschap voor de communautaire referentielaboratoria die in communautair verband zĳn aangewezen
voor het vervullen van de functies en de taken die zĳn
omschreven in de onderstaande richtlĳnen en beschikkingen:

(1)

— Richtlĳn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992
tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor
de productie en het in de handel brengen van rauwe
melk, warmtebehandelde melk en producten op basis
van melk (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 96/
23/EG (4),
— Richtlĳn 92/117/EEG van de Raad van 17 december
1992 inzake maatregelen voor de bescherming tegen
bepaalde zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers
bĳ dieren en in producten van dierlĳke oorsprong
teneinde door voedsel overgedragen infecties en
vergiftigingen te voorkomen (5), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Richtlĳn 1999/72/EG (6),
— Beschikking 93/383/EEG van de Raad van 14 juni
1993 met betrekking tot de referentielaboratoria
voor de controle op mariene biotoxines (7), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Beschikking 1999/312/EG (8),
— Beschikking 1999/313/EG van de Raad van 29 april
1999 met betrekking tot de referentielaboratoria
voor de controle op bacteriologische en virale
besmettingen bĳ tweekleppige weekdieren (9).
De communautaire steun mag slechts worden verleend
wanneer het betrokken laboratorium de bovenbedoelde
taken en functies heeft vervuld.

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L
L
L
L

224 van 18.8.1990, blz. 19.
160 van 26.6.1999, blz. 103.
268 van 14.9.1992, blz. 1.
125 van 23.5.1996, blz. 10.
62 van 15.3.1993, blz. 38.
120 van 10.8.1999, blz. 12.
166 van 8.7.1993, blz. 31.
120 van 8.5.1999, blz. 37.
120 van 8.5.1999, blz. 40.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1.
De Gemeenschap verleent aan Frankrĳk financiële steun
voor de in bĳlage D, hoofdstuk II, bĳ Richtlĳn 92/46/EEG
vastgestelde functies en taken die, met betrekking tot de
analyses en tests inzake melk en producten op basis van melk,
moeten worden vervuld door het „Laboratoire de l'Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Aliments” (voorheen „Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire” genoemd) in MaisonsAlfort, Frankrĳk.
2.
De financiële steun bedraagt ten hoogste 95 000 EUR
voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december
2000.
3.
Het in lid 2 vastgestelde bedrag kan worden herzien op
basis van de resultaten van de aan de gang zĳnde evaluatie.

Artikel 2
1.
De Gemeenschap verleent aan Duitsland financiële steun
voor de in bĳlage IV, hoofdstuk II, bĳ Richtlĳn 92/117/EEG
vastgestelde functies en taken die, met betrekking tot de epidemiologie van zoönoses, moeten worden vervuld door het
„Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und
Veterinärmedizin” (voorheen „Institut für Veterinärmedizin”
genoemd) in Berlĳn, Duitsland.
2.
De financiële steun bedraagt ten hoogste 130 000 EUR
voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december
2000.
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Artikel 3
1.
De Gemeenschap verleent aan Nederland financiële steun
voor de in bĳlage IV, hoofdstuk II, bĳ Richtlĳn 92/117/EEG
vastgestelde functies en taken die, met betrekking tot salmonellae, moeten worden vervuld door het Rĳksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne in Bilthoven, Nederland.
2.
De financiële steun bedraagt ten hoogste 125 000 EUR
voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december
2000.
Artikel 4
1.
De Gemeenschap verleent aan Spanje financiële steun
voor de in artikel 5 van Beschikking 93/383/EEG vastgestelde
functies en taken die, met betrekking tot de controle op
mariene biotoxines, moeten worden vervuld door het „Laboratorio de biotoxinas marinas del Área de Sanidad” in Vigo,
Spanje.
2.
De financiële steun bedraagt ten hoogste 135 000 EUR
voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december
2000.
Artikel 5
1.
De Gemeenschap verleent aan het Verenigd Koninkrĳk
financiële steun voor de in artikel 4 van Beschikking 1999/
313/EG vastgestelde functies en taken die, met betrekking tot
de controle op bacteriologische en virale besmettingen bĳ tweekleppige weekdieren, moeten worden vervuld door het laboratorium van het „Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science” in Weymouth, Verenigd Koninkrĳk.

L 286/39

2.
De financiële steun bedraagt ten hoogste 93 000 EUR
voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december
2000.
Artikel 6
De financiële steun wordt als volgt betaald:
a) 70 % als voorschot, wanneer de begunstigde lidstaat daarom
verzoekt,
b) het saldo na overlegging door de begunstigde lidstaat van de
bewĳsstukken en van een technisch rapport. Deze documenten moeten worden ingediend uiterlĳk drie maanden na
afloop van de periode waarvoor de financiële steun wordt
verleend.
Artikel 7
De artikelen 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 1258/1999 zĳn
van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8
Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland,
het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, het Koninkrijk der
Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië
en Noord-Ierland.
Gedaan te Brussel, 25 oktober 2000.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 25 oktober 2000
betreffende de schrapping van de referenties van norm EN 703 „Landbouwmachines — Kuilvoersnĳders — Veiligheid” uit de lĳst van referenties van normen die in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlĳn 98/37/EG zĳn gepubliceerd
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3104)
(Voor de EER relevante tekst)

(2000/693/EG)
de norm EN 703 voldoen. Daarom is Italië van mening
dat deze norm niet aan de fundamentele veiligheids- en
gezondheidsvoorschriften van de richtlĳn beantwoordt
en dat de referenties ervan uit de lĳst van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen moeten worden
geschrapt zodat deze niet meer tot een vermoeden van
overeenstemming met de richtlĳn kunnen leiden.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 98/37/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende machines (1), gewĳzigd bĳ Richtlĳn 98/79/EG (2), inzonderheid op artikel 6, lid 1,

(7)

Het Technisch Comité CEN/TC 144 heeft zich met dit
probleem beziggehouden en is begonnen aan de herziening van deze norm. Omdat het bĳ de herziening
hiervan op aanzienlĳke moeilĳkheden is gestuit, is het
tot de slotsom gekomen dat het nog enkele jaren zal
duren voordat de herziene norm kan worden geratificeerd.

(8)

Gezien deze lange termĳn wordt voorgesteld om de
referenties van deze norm met onmiddellĳke ingang te
schrappen teneinde te voorkomen dat deze nog langer
als geharmoniseerde norm wordt toegepast,

Gezien het advies van het comité dat bĳ Richtlĳn 98/34/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998
betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen
en technische voorschriften (3) is ingesteld,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Ingevolge artikel 2 van de gewĳzigde Richtlĳn 98/37/EG
mogen machines alleen in de handel worden gebracht en
in bedrĳf worden gesteld indien zĳ geen gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van personen
en, in voorkomend geval, van huisdieren of voor de
veiligheid van goederen en indien zĳ op passende wĳze
worden geïnstalleerd en onderhouden en overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt.
Van de machines die voldoen aan de geharmoniseerde
normen waarvan de referenties in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen zĳn verschenen, wordt verondersteld dat zĳ aan de fundamentele veiligheids- en
gezondheidsvoorschriften als bedoeld in artikel 3 van de
gewĳzigde Richtlĳn 98/37/EG voldoen.

(3)

De lidstaten zĳn verplicht om de referenties van de
nationale normen tot omzetting van de geharmoniseerde
normen te publiceren.

(4)

De referenties van de geharmoniseerde norm EN
703:1995 „Landbouwmachines — Kuilvoersnĳders —
Veiligheid” zĳn verschenen in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 229 van 8 augustus 1996 in het
kader van de tenuitvoerlegging van de gewĳzigde
Richtlĳn 98/37/EG.

(5)

Tot dusver heeft deze norm altĳd tot een vermoeden van
overeenstemming met de richtlĳn geleid.

(6)

Italië heeft vastgesteld dat zich talrĳke ongevallen met
dodelĳke afloop op zĳn grondgebied hebben voorgedaan
als gevolg van het gebruik van kuilvoersnĳders die aan

(1) PB L 207 van 23.7.1998, blz. 1.
(2) PB L 331 van 7.12.1998, blz. 1.
(3) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De referenties van de norm EN 703 „Landbouwmachines —
Kuilvoersnĳders — Veiligheid” worden uit de lĳst van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen geschrapt. Daarmee
leidt de toepassing van deze norm niet meer tot een vermoeden
van overeenstemming met de fundamentele veiligheids- en
gezondheidsvoorschriften van de gewĳzigde Richtlĳn 98/37/
EG.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 25 oktober 2000.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

11.11.2000
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 27 oktober 2000
tot derde wĳziging van de Beschikkingen 1999/466/EG en 1999/467/EG houdende erkenning van
de rundveebeslagen in bepaalde lidstaten of regio's van lidstaten als officieel brucellosevrĳ, respectievelĳk officieel tuberculosevrĳ
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3133)
(Voor de EER relevante tekst)

(2000/694/EG)
de officieel tuberculosevrĳe status, respectievelĳk de officieel brucellosevrĳe status slechts worden verleend als de
runderen overeenkomstig de communautaire wetgeving
worden geïdentificeerd.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964
inzake veterinairrechtelĳke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/20/EG (2), en met name
op bĳlage A, deel I, punt 4, en bĳlage A, deel II, punt 7,

(5)

Aangezien runderen op de bedrĳven in de regio's
Bolzano en Trento (Italië) en Groot-Brittannië (Verenigd
Koninkrĳk) worden geïdentificeerd overeenkomstig de
geldende communautaire wetgeving is het dienstig de
Beschikkingen 1999/466/EG en 1999/467/EG aan te
passen aan de juridische situatie met ingang van de
datum van bekendmaking van Richtlĳn 2000/20/EG.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Veterinair Comité,

Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Beschikking 1999/466/EG van de Commissie van 15
juli 1999 houdende erkenning van de rundveebeslagen
in bepaalde lidstaten of regio's van lidstaten als officieel
brucellosevrĳ en tot intrekking van Beschikking 97/
175/EG (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 2000/
442/EG (4), is die status aan bepaalde lidstaten en regio's
daarvan verleend tot en met 31 oktober 2000.

(1)

Bĳ Beschikking 1999/467/EG van de Commissie van 15
juli 1999 houdende erkenning van de rundveebeslagen
in bepaalde lidstaten of regio's van lidstaten als officieel
tuberculosevrĳ en tot intrekking van Beschikking 97/
76/EG (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 2000/
442/EG, is die status aan bepaalde lidstaten en regio's
daarvan verleend tot en met 31 oktober 2000.

(2)

De in de bovengenoemde beschikkingen vastgestelde
beperkingen in de tĳd ten aanzien van de officieel
brucellosevrĳe status en de officieel tuberculosevrĳe
status zĳn ingesteld omdat de data in de verschillende
wettelĳke bepalingen betreffende de identificatieregeling
voor runderen niet met elkaar in overeenstemming
waren.

(3)

Overeenkomstig bĳlage A, deel I, punt 4, onder b), en
bĳlage A, deel II, punt 7, onder b), van Richtlĳn 64/
432/EEG, zoals gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/20/EG, kan

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

121 van 29.7.1964, blz. 1977/64.
L 163 van 4.7.2000, blz. 35.
L 181 van 16.7.1999, blz. 34.
L 176 van 15.7.2000, blz. 51.
L 181 van 16.7.1999, blz. 36.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1.
In de titel van bĳlage II bĳ Beschikking 1999/466/EG
worden de woorden „tot en met 31 oktober 2000” geschrapt.
2.
In de titel van bĳlage II bĳ Beschikking 1999/467/EG
worden de woorden „tot en met 31 oktober 2000” geschrapt.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 27 oktober 2000.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 31 oktober 2000
houdende wijziging van Beschikking 2000/551/EG betreffende beschermende maatregelen ten
aanzien van paardachtigen uit bepaalde delen van de Verenigde Staten van Amerika die door West
Nile Fever zijn aangetast
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3161)
(Voor de EER relevante tekst)

(2000/695/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991
tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de
veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de
Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de
Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlijn 96/43/EG (2), en met name op
artikel 18, lid 7,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In enkele staten van de Verenigde Staten van Amerika
zijn bij paarden gevallen van West Nile Fever, een nietbesmettelijke door vectoren overgebrachte virusziekte
die vergezeld gaat van klinische symptomen van encefalitis, gemeld.

(2)

De aanwezigheid van deze ziekte kan een gevaar vormen
voor de mens en voor paardachtigen.

(3)

Derhalve heeft de Commissie Beschikking 2000/551/EG
van 15 september 2000 betreffende beschermende
maatregelen ten aanzien van paardachtigen uit bepaalde
delen van de Verenigde Staten van Amerika die door
West Nile Fever zijn aangetast (3), vastgesteld.

(4)

Teneinde de maatregelen af te stemmen op de huidige
epizoötiologische situatie en de testvoorschriften aan te
passen aan de in het exporterende land toegepaste testmethode, moet Beschikking 2000/551/EG worden
gewijzigd.

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56.
(2) PB L 162 van 1.7.1996, blz. 1.
(3) PB L 234 van 16.9.2000, blz. 46.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Bijlage II bij Beschikking 2000/551/EG wordt vervangen door
de bijlage bij de onderhavige beschikking.
Artikel 2
De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van de
Verenigde Staten van Amerika toepassen, in overeenstemming
met deze beschikking.
Zij stellen de Commissie daarvan in kennis.
Artikel 3
Deze beschikking is van toepassing tot en met 30 november
2000.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2000.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

11.11.2000
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BĲLAGE
„BĲLAGE II

Aanvullend certificaat

Referentienummer van het diergezondheidscertificaat: . . . . . . . . . . . . . . .

De in bovengenoemd diergezondheidscertificaat beschreven paardachtige voldoet aan één van de
onderstaande voorwaarden:
1. Het dier komt van een bedrĳf in het centrum van een gebied met een straal van ten minste
30 km rond dat bedrĳf, waar de laatste 15 dagen geen enkel geval van West Nile Fever bĳ
paardachtigen is gemeld, en het heeft in de voorbĳe 15 dagen geen contact gehad met
paardachtigen die hebben verbleven op bedrĳven waar in de laatste 30 dagen West Nile Fever is
bevestigd (1),
of
2. Het dier komt van een bedrĳf in een gebied met een straal van 30 km rond een bedrĳf waar in
de voorbĳe 30 dagen West Nile Fever bĳ paardachtigen is bevestigd, en vóór verzending
— heeft het dier, onder omstandigheden die bescherming boden tegen vectordieren, een aan
de verplaatsing voorafgaande isolatie ondergaan gedurende ten minste 21 dagen of sedert
het uit een lidstaat van de Europese Gemeenschap is binnengebracht, en in die periode is de
lichaamstemperatuur dagelĳks gemeten en binnen de normale fysiologische minimum- en
maximumwaarden bevonden en is, met negatief resultaat, een IG-M capture ELISA voor de
opsporing van antilichamen tegen het West Nile-virus verricht met gebruikmaking van een
bloedmonster dat hetzĳ ten vroegste 17 dagen na het begin van de isolatie (1), hetzĳ ten
vroegste vĳf dagen vóór de verzending indien het dier voor een periode van minder dan 21
dagen is binnengebracht uit een lidstaat van de Europese Gemeenschap (1) is genomen,
of
— zĳn, met negatief resultaat voor een IG-M capture ELISA en met positief resultaat bĳ een
serumverdunning van 1 op 100 voor hetzĳ een IG-G capture ELISA (1), hetzĳ een plaquereductieneutralisatietest (1), twee tests voor de opsporing van antilichamen tegen het West
Nile-virus verricht met gebruikmaking van een bloedmonster dat ten vroegste 21 dagen
vóór de verzending is genomen (1).

Datum en plaats

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Naam en functie

Handtekening van de officiële dierenarts

L 286/43

