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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

BESLUIT VAN DE RAAD
van 9 april 2001
houdende benoeming van de voorzitter van het Militair Comité van de Europese Unie
(2001/309/GBVB)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name
op artikel 28, lid 1,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 207,
Herinnerend aan Besluit 2001/79/GBVB houdende instelling
van het Militair Comité van de Europese Unie (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Overeenkomstig artikel 3 van Besluit 2001/79/GBVB
wordt de voorzitter van het Militair Comité benoemd
door de Raad op aanbeveling van het comité dat vergadert op het niveau van de Chefs Defensiestaf.
In de vergadering van 26 maart 2001 heeft het Comité
dat vergadert op het niveau van de Chefs Defensiestaf
aanbevolen Generaal Gustav Hägglund te benoemen tot
voorzitter van het Militair Comité van de Europese Unie,

(1) PB L 27 van 30.1.2001, blz. 4.

BESLUIT:

Artikel 1
Generaal Gustav Hägglund, geboren op 6 september 1938 in
Viborg, wordt met ingang van de datum van aanneming van
dit besluit en voor een periode van drie jaar benoemd tot
voorzitter van het Militair Comité van de Europese Unie.
Artikel 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.
Gedaan te Luxemburg, 9 april 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
A. LINDH
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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 747/2001 VAN DE RAAD
van 9 april 2001
betreffende de wĳze van beheer van communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden
voor producten die voor preferenties in aanmerking komen op grond van overeenkomsten met
bepaalde landen in het Middellandse-Zeegebied en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr.
1981/94 en (EG) nr. 934/95
enkele in het kader van communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden verleend zĳn.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,

(3)

Verordening (EEG) nr. 1764/92 van de Raad van 29 juni
1992 tot wĳziging van de regeling, van toepassing op de
invoer in de Gemeenschap van bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Algerĳe, Cyprus, Egypte, Israël,
Jordanië, Libanon, Malta, Marokko, Syrië en Tunesië (8),
voorzag in versnelling van de afschaffing van de rechten
en in verhoging van het volume van de tariefcontingenten en referentiehoeveelheden die bĳ de protocollen
bĳ de samenwerkings- respectievelĳk associatieovereenkomsten met de betrokken landen in het MiddellandseZeegebied waren vastgesteld.

(4)

De regelingen voor de invoer in de Gemeenschap van
sinaasappelen van oorsprong uit Cyprus, Egypte en
Israël zĳn aangepast bĳ overeenkomsten in de vorm van
een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en
respectievelĳk Cyprus (9), Egypte (10) en Israël (11).

(5)

Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkĳe van 25
februari 1998 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten (12) voorziet in tariefconcessies, waarvan
enkele worden verleend in het kader van tariefcontingenten.

(6)

De Euro-mediterrane Interim-associatieovereenkomst
voor handel en samenwerking tussen de Europese
Gemeenschap, enerzĳds, en de Palestĳnse Bevrĳdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestĳnse Autoriteit
van de Westelĳke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzĳds (13), en de Euro-mediterrane overeenkomst waarbĳ
een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzĳds, en
respectievelĳk de Republiek Tunesië (14), het Koninkrĳk
Marokko (15) en de Staat Israël (16), anderzĳds, voorzien
in tariefconcessies, waarvan enkele in het kader van
communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden verleend zĳn.

Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
De aanvullende protocollen bĳ de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Europese Economische Gemeenschap enerzĳds en respectievelĳk de Democratische
Volksrepubliek Algerĳe (1), de Arabische Republiek
Egypte (2), het Hasjemitisch Koninkrĳk Jordanië (3) en de
Syrische Arabische Republiek anderzĳds (4), alsmede het
aanvullend protocol bĳ de overeenkomst waarbĳ een
associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Economische Gemeenschap en Malta (5), voorzien in
tariefconcessies waarvan enkele in het kader van
communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden verleend zĳn.

(1)

Het Protocol houdende vaststelling van de voorwaarden
en procedures voor de tenuitvoerlegging van de tweede
etappe van de Overeenkomst waarbĳ een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Republiek Cyprus en houdende
aanpassing van een aantal bepalingen van de Overeenkomst (6), aangevuld door Verordening (EG) nr. 3192/94
van de Raad van 19 december 1994 tot wĳziging van de
regeling voor de invoer in de Gemeenschap van
bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit
Cyprus (7), voorziet eveneens in tariefconcessies waarvan

(2)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L
L

297 van 21.10.1987, blz.
297 van 21.10.1987, blz.
297 van 21.10.1987, blz.
327 van 30.11.1988, blz.
81 van 23.3.1989, blz. 2.
393 van 31.12.1987, blz.
337 van 24.12.1994, blz.

1.
10.
18.
57.
1.
9.

(8) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 9.
(9) PB L 89 van 4.4.1997, blz. 1.
(10) PB L 292 van 15.11.1996, blz. 31.
(11) PB L 327 van 18.12.1996, blz. 3.
(12) PB L 86 van 20.3.1998, blz. 1.
(13) PB L 187 van 16.7.1997, blz. 3.
(14) PB L 97 van 30.3.1998, blz. 2.
(15) PB L 70 van 18.3.2000, blz. 2.
(16) PB L 147 van 21.6.2000, blz. 3.
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Deze tariefconcessies zĳn ten uitvoer gelegd bĳ Verordening (EG) nr. 1981/94 van de Raad van 25 juli 1994
betreffende de opening en de wĳze van beheer van
communautaire tariefcontingenten voor bepaalde
producten van oorsprong uit Algerĳe, Cyprus, Egypte,
Israël, Jordanië, Malta, Marokko, de Westelĳke Jordaanoever en de Gazastrook, Tunesië en Turkĳe, alsmede
modaliteiten voor de verlenging of aanpassing van deze
tariefcontingenten (1) en bĳ Verordening (EG) nr. 934/95
van de Raad van 10 april 1995 tot instelling van een
communautair statistisch toezicht in het kader van referentiehoeveelheden voor een aantal producten van
oorsprong uit Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Malta,
Marokko, Syrië, Tunesië en de Westelĳke Jordaanoever
en de Gazastrook (2).
De Verordeningen (EG) nr. 1981/94 en (EG) nr. 934/95
van de Raad zĳn herhaaldelĳk ingrĳpend gewĳzigd en
dienen daarom te worden herzien en vereenvoudigd, in
overeenstemming met de Resolutie van de Raad van 25
oktober 1996 over de vereenvoudiging en rationalisatie
van de douanewetgeving en -procedures van de Gemeenschap (3). Om de tenuitvoerlegging van de betrokken
tariefmaatregelen te rationaliseren, dienen de bepalingen
inzake tariefcontingenten en referentiehoeveelheden
bĳeen te worden gebracht in één verordening die rekening houdt met de latere wĳzigingen van de Verordeningen (EG) nr. 1981/94 en (EG) nr. 934/95 en met de
wĳzigingen van de codes van de gecombineerde nomenclatuur en van Taric.

(9)

Aangezien de betrokken preferentiële overeenkomsten
voor onbepaalde tĳd zĳn gesloten, dient de geldigheidsduur van deze verordening niet te worden beperkt.

(10)

Producten komen uitsluitend voor de tariefconcessies in
aanmerking wanneer aan de douaneautoriteiten het
bewĳs van oorsprong wordt overgelegd als bepaald in de
betrokken preferentiële overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de landen in het MiddellandseZeegebied.

(11)

(12)

De betrokken preferentiële overeenkomsten bepalen dat
de Gemeenschap, wanneer een referentiehoeveelheid is
overschreden, voor de volgende preferentieperiode de
concessie in het kader van die referentiehoeveelheid kan
vervangen door een tariefcontingent van gelĳk volume.
Als gevolg van de overeenkomsten die in het kader van
de Uruguayronde tot stand zĳn gekomen, zĳn de
rechten van het gemeenschappelĳk douanetarief thans
voor bepaalde producten even gunstig als de tariefconcessies die voor die producten in het kader van de
mediterrane preferentiële overeenkomsten werden toegekend. Het is daarom niet nodig nog langer te voorzien in

(1) PB L 199 van 2.8.1994, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 563/2000 van de Commissie (PB L 68 van
16.3.2000, blz. 46).
2
( ) PB L 96 van 28.4.1995, blz. 6. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 800/2000 van de Commissie (PB L 96 van
18.4.2000, blz. 33).
3
( ) PB C 332 van 7.11.1996, blz. 1.
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het beheer van het tariefcontingent voor bereidingen en
conserven van kalkoenvlees uit Israël en van de referentiehoeveelheid voor zaaierwten uit Marokko.

(13)

Wĳzigingen van de gecombineerde nomenclatuur en van
de Tariconderverdelingen ten gevolge van besluiten van
de Raad of van de Commissie houden geen substantiële
aanpassingen in. Met het oog op vereenvoudiging en
tĳdige publicatie van verordeningen betreffende de
tenuitvoerlegging van de communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden waarin wordt voorzien
in nieuwe preferentiële overeenkomsten, protocollen,
briefwisselingen of andere besluiten tussen de Gemeenschap en de landen in het Middellandse-Zeegebied, en
voor zover deze besluiten reeds de producten specificeren die in aanmerking komen voor tariefpreferenties in
het kader van tariefcontingenten en referentiehoeveelheden, en de volumes, de rechten, de looptĳden en
criteria daarvan bepalen, is het dienstig te bepalen dat de
Commissie, na raadpleging van het Comité Douanewetboek, alle noodzakelĳke wĳzigingen en technische
aanpassingen in deze verordening mag aanbrengen. Dit
geldt onverminderd de specifieke procedure bepaald in
Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6
december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling
voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten
verkregen goederen (4).

(14)

In 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 (5) zĳn de regels gecodificeerd voor het
beheer van tariefcontingenten die in de chronologische
volgorde van de douaneaangiften worden toegewezen,
alsmede de regels voor het toezicht op preferentiële
invoer.

(15)

Met het oog op snelheid en efficiency dient de communicatie tussen de lidstaten en de Commissie zoveel
mogelĳk door middel van een telematicaverbinding te
geschieden.

(16)

De tariefconcessies voor grootbloemige rozen, kleinbloemige rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veelbloemige anjers (tros) worden verleend wanneer is voldaan
aan de voorwaarden van Verordening (EEG) nr. 4088/87
van de Raad van 21 december 1987 tot vaststelling van
de voorwaarden voor de toepassing van preferentiële
douanerechten bĳ invoer van bepaalde producten van de
bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië,
Marokko alsmede de Westelĳke Jordaanoever en de
Gazastrook (6).

(4) PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 2580/2000 (PB L 298 van 25.11.2000,
blz. 5).
5
( ) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1602/2000 (PB L 188 van 26.7.2000, blz.
1).
6
( ) PB L 382 van 31.12.1987, blz. 22. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1300/97 (PB L 177 van 5.7.97, blz. 1).
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Wĳnen van oorsprong uit Algerĳe, Marokko en Tunesië
die voorzien zĳn van een geregistreerde benaming van
oorsprong, dienen vergezeld te gaan van hetzĳ een certificaat met de benaming van oorsprong overeenkomstig
het model dat in de preferentiële overeenkomst is voorgeschreven, hetzĳ het V I 1-document of een V I 2uittreksel waarop de vereiste vermeldingen zĳn aangebracht overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG)
nr. 3590/85 van de Commissie van 18 december 1985
betreffende het bĳ invoer van wĳn, druivensap en druivenmost voorgeschreven attest en analyseverslag (1).
De tariefconcessies voor likeurwĳnen van oorsprong uit
Cyprus kunnen uitsluitend worden verleend indien de
wĳnen op het V I 1-document of een V I 2-uittreksel als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3590/85 van de
Commissie als „likeurwĳn” zĳn aangeduid.

19.4.2001

bloemen, bloesems en bloemknoppen met een verordening van
de Commissie worden opgeschort en kunnen de rechten van
het gemeenschappelĳk douanetarief opnieuw worden ingesteld,
indien niet wordt voldaan aan de prĳsvoorwaarden die bĳ
Verordening (EEG) nr. 4088/87 zĳn vastgesteld.
2.
Producten waarvoor de rechten van het gemeenschappelĳk douanetarief opnieuw zĳn ingesteld, komen bĳ invoer in
de Gemeenschap gedurende de periode waarop deze wederinstelling van toepassing is, niet in aanmerking voor het desbetreffende tariefcontingent.
Artikel 3
Bĳzondere voorwaarden inzake tariefcontingenten voor
bepaalde wĳnen

(19)

Het Besluit van de Raad van 22 december 2000 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van
een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en
de Republiek Tunesië inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de wĳziging
van de landbouwprotocollen bĳ de Associatieovereenkomst tussen de EG en de Republiek Tunesië (2), voorziet in nieuwe tariefconcessies en in wĳzigingen aan
bestaande concessies waarvan enkele in het kader van
tariefcontingenten en referentiehoeveelheden verleend
worden.

1.
Om in aanmerking te komen voor de communautaire
tariefcontingenten die in de bĳlagen I tot en met III zĳn
vermeld onder de volgnummers 09.1001, 09.1107 en
09.1205, dienen deze wĳnen vergezeld te gaan van hetzĳ een
certificaat van benaming van oorsprong, opgesteld door de
bevoegde instantie van Algerĳe, Marokko of Tunesië, overeenkomstig het model dat in bĳlage XII is opgenomen, hetzĳ van
een V I 1-document of een V I 2-uittreksel waarop de vereiste
vermeldingen zĳn aangebracht overeenkomstig artikel 9 van
Verordening (EEG) nr. 3590/85.

(20)

De voor de tenuitvoerlegging van deze verordening
vereiste maatregelen zĳn „beheersmaatregelen” in de zin
van artikel 2 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van
28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor
de uitoefening van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden (3) en dienen daarom te
worden vastgesteld overeenkomstig de beheersprocedure
waarin in artikel 4 van dat besluit is voorzien,

2.
Likeurwĳnen van oorsprong uit Cyprus komen uitsluitend in aanmerking voor de tariefcontingenten die in bĳlagen
XI zĳn vermeld onder volgnummer 09.1417, indien de wĳnen
op het V I 1-document of een V I 2-uittreksel als bedoeld in
Verordening (EEG) nr. 3590/85 als „likeurwĳn” zĳn aangeduid.
Artikel 4
Beheer van tariefcontingenten en referentiehoeveelheden

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Tariefconcessies in het kader van communautaire tariefcontingenten of referentiehoeveelheden
In de bĳlagen I tot en met XI vermelde producten van
oorsprong uit Algerĳe, Marokko, Tunesië, Egypte, Jordanië,
Syrië, Israël, de Westelĳke Jordaanoever en de Gazastrook,
Turkĳe, Malta en Cyprus genieten, wanneer zĳ in de Gemeenschap in het vrĳe verkeer worden gebracht, vrĳstelling of verlaging van douanerechten binnen de grenzen van de communautaire tariefcontingenten of in het kader van de referentiehoeveelheden, gedurende de perioden en overeenkomstig de voorwaarden als bepaald in deze verordening.
Artikel 2
Bĳzondere bepalingen inzake tariefcontingenten voor
verse afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen
1.
Voor grootbloemige rozen, kleinbloemige rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veelbloemige anjers (tros) kan de
toepassing van de tariefcontingenten voor verse afgesneden
(1) PB L 343 van 20.12.1985, blz. 20. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 960/98 (PB L 135 van 8.5.98,
blz. 4).
2) PB L 336 van 30.12.2000, blz. 92.
(
3
( ) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

1.
De tariefcontingenten waarop deze verordening betrekking heeft, worden door de Commissie beheerd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 308 bis tot en met 308 quater
van Verordening (EEG) nr. 2454/93.
2.
Producten die in het vrĳe verkeer worden gebracht met
toepassing van de preferentiële rechten, met name die welke
van toepassing zĳn in het kader van de referentiehoeveelheden
bedoeld in artikel 1, zĳn aan communautair toezicht onderworpen overeenkomstig artikel 308 quinquies van Verordening
(EEG) nr. 2454/93. De Commissie besluit in overleg met de
lidstaten op welke andere producten dan die waarvoor referentiehoeveelheden gelden dit toezicht van toepassing is.
3.
De communicatie betreffende het beheer van tariefcontingenten en referentiehoeveelheden die daartoe tussen de
lidstaten en de Commissie plaatsvindt, geschiedt zoveel
mogelĳk door middel van een telematicaverbinding.
Artikel 5
Verlening van bevoegdheden
1.
Onder voorbehoud van de procedure vastgesteld in
Verordening (EG) nr. 3448/93, kan de Commissie volgens de
procedure van artikel 6, lid 2, van onderhavige verordening alle
voor de uitvoering van deze verordening nodige bepalingen
vaststellen, zoals:
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a) wĳzigingen en technische aanpassingen in verband met
wĳzigingen van de codes van de gecombineerde nomenclatuur en de Taric-onderverdelingen;
b) noodzakelĳke aanpassingen als gevolg van de inwerkingtreding van nieuwe overeenkomsten, protocollen, briefwisselingen of andere tussen de Gemeenschap en de landen in
het Middellandse-Zeegebied vastgestelde en door de Raad
goedgekeurde besluiten, voor zover deze overeenkomsten,
protocollen, briefwisselingen of andere Raadsbesluiten de
producten specificeren die in aanmerking komen voor
tariefpreferenties in het kader van tariefcontingenten en
referentiehoeveelheden, en de volumes, de rechten, de looptĳden en de andere criteria daarvan bepalen.
2.
De overeenkomstig het bepaalde in lid 1 vastgestelde
bepalingen machtigen de Commissie niet tot:
a) de overdracht van preferentiële hoeveelheden van een
periode naar een andere;
b) de overdracht van hoeveelheden in het kader van een tariefcontingent of referentiehoeveelheid naar een ander tariefcontingent of een andere referentiehoeveelheid;
c) de overdracht van hoeveelheden van een tariefcontingent
naar een referentiehoeveelheid of omgekeerd;
d) wĳziging van tĳdschema's die zĳn vastgesteld in overeenkomsten, protocollen, briefwisselingen of andere Raadsbesluiten;
e) de goedkeuring van wetgeving die betrekking heeft op
tariefcontingenten die door middel van een stelsel van
invoervergunningen worden beheerd.

L 109/5

2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen 4
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
periode worden vastgesteld op drie maanden.
3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.
Artikel 7
Samenwerking

De lidstaten en de Commissie zien in nauwe samenwerking toe
op de naleving van deze verordening.
Artikel 8
Intrekking
De Verordeningen (EG) nr. 1981/94 en (EG) nr. 934/95
worden ingetrokken.
Verwĳzingen naar de Verordeningen (EG) nr. 1981/94 en (EG)
nr. 934/95 gelden als verwĳzingen naar deze verordening en
moeten gelezen worden volgens de concordantietabel in bĳlage
XIII.
Artikel 9
Inwerkingtreding

Beheerscomité

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

1.
De Commissie wordt bĳgestaan door het Comité Douanewetboek, ingesteld bĳ artikel 248 bis van Verordening (EEG) nr.
2913/92 (1), hierna „het Comité” genoemd.

Zĳ is van toepassing met ingang van 1 januari 2001 voor de
tariefcontingenten vermeld in bĳlage III onder de volgnummers
09.1211, 09.1215, 09.1217, 09.1218, 09.1219 en 09.1220.

Artikel 6

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 9 april 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
A. LINDH

(1) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 2700/2000 (PB L 311 van 12.12.2000,
blz. 17).

L 109/6

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

19.4.2001

BĲLAGE I
ALGERĲE
Tariefcontingenten
Onverminderd 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 het preferentiestelsel
bepaald wordt door de GN-codes die van toepassing zĳn op het ogenblik dat deze verordening wordt aangenomen. Daar
waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van
de GN-code als door de bĳbehorende omschrĳving bepaald.
Volgnummer

09.1001

09.1003

GN-code

ex
ex
ex
ex

2204 21 79
2204 21 80
2204 21 83
2204 21 84

Taric-onderverdeling

71
71
71
71

2204 10 19
2204 10 99

2204 21 83
ex 2204 21 84

ex 2204 21 94
ex 2204 21 98
ex 2204 21 99
2204 29 10
2204 29 65
ex 2204 29 75
2204 29 83
ex 2204 29 84
ex 2204 29 94
ex 2204 29 98
ex 2204 29 99

71
79
80
10
71
79
80
10
30
10
30
10

10
10
30
10
30
10
30
10

Contingentrecht

van 1.1
t/m 31.12

224 000 hl

Vrĳ

van 1.1
t/m 31.12

224 000 hl

Vrĳ

Contigentperiode

Wĳnen met een benaming van oorsprong die de
volgende namen dragen: Aïn Bessem-Bouira,
Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de
Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen,
met een effectief alcoholvolumegehalte van 15 %
vol of minder en in verpakkingen inhoudende 2
liter of minder
Mousserende wĳn, andere
Andere wĳn van verse druiven

2204 21 10
2204 21 79
ex 2204 21 80

Volume van het
contingent

Omschrĳving
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BĲLAGE II
MAROKKO

Onverminderd 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 het preferentiestelsel
bepaald wordt door de GN-codes die van toepassing zĳn op het ogenblik dat deze verordening wordt aangenomen. Daar
waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van
de GN-code als door de bĳbehorende omschrĳving bepaald.
DEEL A: Tariefcontingenten

Volgnummer

GN-code

Taric-onderverdeling

Omschrĳving

Contingentperiode

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering,
vers:

09.1135

0603 10 10

Rozen

van 15.10
t/m 14.5

0603 10 40

Gladiolen

van 15.10
t/m 14.5

0603 10 50

Chrysanten

van 15.10
t/m 14.5

0603 10 20

Anjers

van 15.10
t/m 31.5

Volume van het
contingent
(in ton)

Contingentrecht

3 000

Vrĳ

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering,
vers:
09.1136

0603 10 30
0603 10 80

Orchideeën en andere bloemen

van 15.10
t/m 14.5

2 000

Vrĳ

09.1115

ex 0701 90 50
ex 0701 90 90

Nieuwe aardappelen (primeurs) en zogenaamde
„nieuwe aardappelen”, vers of gekoeld

van 1.12
t/m 30.4

120 000

Vrĳ

09.1116

0702 00 00

Tomaten, vers of gekoeld

van 1.1
t/m 31.12

168 757

Vrĳ (1)

0702 00 00

Tomaten, vers of gekoeld

09.1189

van 1.10
t/m 31.10

5 000 (2) (3)

(4)

09.1190

van 1.11
t/m 31.3

145 676 (2) (3)

(4)

Uien, wilde uien van de soort Muscari comosum
daaronder begrepen, vers of gekoeld

van 15.2
t/m 15.5

7 840

Vrĳ

10

0703 10 11
0703 10 19
ex 0709 90 90

50

09.1109

ex 0704 90 90

20

Chinese kool, vers of gekoeld

van 1.11
t/m 31.12

120

Vrĳ

09.1111

ex 0705 11 00

10

Ĳsbergsla, vers of gekoeld

van 1.11
t/m 31.12

120

Vrĳ

09.1139

0707 00

Komkommers en augurken, vers of gekoeld

van 1.1
t/m 31.12

5 600

Vrĳ (1)

09.1137

0707 00 05

Komkommers, vers of gekoeld

van 1.11
t/m 31.5

5 000 (2) (3)

(5)

09.1127
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Volume van het
contingent
(in ton)

Contingentrecht

van 1.11
t/m 31.12

500 (2) (3)

—

09.1132

van 1.11
t/m 31.5

5 600

Vrĳ (1)

09.1133

van 1.10
t/m 20.4

5 600 (2) (3)

(6)

van 1.1
t/m 31.12

8 960

Vrĳ

van 1.1
t/m 31.12

6 720

Vrĳ

09.1121

van 1.1
t/m 31.12

380 800

Vrĳ (1)

09.1122

van 1.12
t/m 31.5

300 000 (2) (3)

(7)

van 1.1
t/m 31.12

168 000

Vrĳ (1)

Clementines, vers

van 1.11
t/m 28/29.2

110 000 (2) (3)

(8)

Kweeperen, vers

van 1.1
t/m 31.12

1 000

Vrĳ

Augurken, bereid of verduurzaamd in azĳn of
azĳnzuur

van 1.1
t/m 31.12

3 584

Vrĳ

Erwten (Pisum sativum) en bonen in de dop, op
andere wĳze bereid of verduurzaamd dan in azĳn
of azĳnzuur, al dan niet bevroren

van 1.1
t/m 31.12

10 440

Vrĳ

Volgnummer

GN-code

09.1138

Taric-onderverdeling

0709 10 00

Artisjokken, vers of gekoeld

0709 90 70

Kleine pompoenen (zogenaamde courgettes), vers
of gekoeld

Andere groenten, vers of gekoeld:

09.1141
0709 40 00
ex 0709 51 10
0709 51 30
0709 51 50
ex 0709 51 90

90

Paddestoelen, met uitzondering van gekweekte
paddestoelen

90
Spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde

ex 0709 90

Andere groenten, met uitzondering van kleine
pompoenen
bedoeld
bĳ
onderverdeling
0709 90 70, van okra of comboux en van wilde
uien bedoeld bĳ onderverdeling ex 0709 90 90

ex 0710

Groenten, ook indien gestoomd of in water
gekookt, bevroren, met uitzondering van erwten
bedoeld bĳ de onderverdelingen 0710 21 00 en
ex 0710 29 00 en van andere vruchten van de
geslachten „Capsicum” en „Pimenta” bedoeld bĳ
onderverdeling 0710 80 59

0805 10 10
0805 10 30
0805 10 50
ex 0805 10 80

Sinaasappelen, vers

09.1129

ex
ex
ex
ex
ex

0805 20 10
0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

09.1130

ex 0805 20 10

09.1145

0808 20 90

09.1147

ex 2001 10 00

09.1119

2004 90 50
2005 40 00
2005 59 00

Contingentperiode

Selderĳ, andere dan knolselderĳ

0709 70 00

09.1143

Omschrĳving

10

05
05
05
05
05, 09
05

90

Mandarĳnen (tangerines en satsuma's daaronder
begrepen), clementines, wilkings en dergelĳke
kruisingen van citrusvruchten, vers
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Volgnummer

GN-code

Taric-onderverdeling

09.1105

ex 2008 50 92
ex 2008 50 94

20
20

09.1149

09.1123

Omschrĳving

L 109/9

Contingentperiode

Volume van het
contingent
(in ton)

Contingentrecht

Pulp van abrikozen, zonder toegevoegde alcohol
en zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen
met een netto-inhoud per onmiddellĳke verpakking van 4,5 kg of meer

van 1.1
t/m 31.12

9 899

Vrĳ

2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78

Mengsels van vruchten, zonder toegevoegde
alcohol, met toegevoegde suiker

van 1.1
t/m 31.12

100

Vrĳ

2009 11 11
2009 11 19
2009 11 91
2009 11 99
2009 19 11
2009 19 19
2009 19 91
2009 19 99

Sinaasappelsap

van 1.1
t/m 31.12

37 640

Vrĳ

waarvan:
09.1124

09.1107

09.1131

ex
ex
ex
ex

2009 11 11
2009 11 19
2009 11 91
2009 11 99

sinaasappelsap ingevoerd in verpakkingen met
een inhoud van niet meer dan 2 liter

van 1.1
t/m 31.12

11 292

Vrĳ

2009 19 11
2009 19 19
2009 19 91
2009 19 99

10
10
10
11, 19
92, 94
10
10
10
10

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

2204 21 79
2204 21 80
2204 21 83
2204 21 84

72
72
72
72

Wĳnen met een benaming van oorsprong, die de
volgende namen dragen: Berkane, Saïs, Beni M'Tir,
Guerrouane, Zemmour en Zennata, met een effectief alcoholvolumegehalte van 15 % vol of minder
en in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2
liter

van 1.1
t/m 31.12

56 000 hl

Vrĳ

Mousserende wĳn, andere

van 1.1
t/m 31.12

95 200 hl

Vrĳ

2204 10 19
2204 10 99

Andere wĳn van verse druiven
2204 21 10
2204 21 79
ex 2204 21 80
2204 21 83
ex 2204 21 84

ex 2204 21 94
ex 2204 21 98
ex 2204 21 99
2204 29 10
2204 29 65

72
79
80
10
72
79
80
10
30
10
30
10
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Volgnummer

GN-code

09.1131
(vervolg)

ex 2204 29 75
2204 29 83
ex 2204 29 84
ex 2204 29 94
ex 2204 29 98
ex 2204 29 99

Taric-onderverdeling

19.4.2001

Contingentperiode

Omschrĳving

Volume van het
contingent
(in ton)

Contingentrecht

10
10
30
10
30
10
30
10

(1) De vrĳstelling is slechts van toepassing op het ad valorem-recht.
(2) In het kader van deze tariefcontingenten, wordt het specifieke recht van de WTO-lĳst van concessies van de Gemeenschap tot 0 verlaagd, indien de invoerprĳs niet minder
bedraagt dan de volgende tussen de Europese Gemeenschap en Marokko overeengekomen invoerprĳs:
a) voor tomaten, 461 EUR/ton van 1 oktober tot en met 31 maart;
b) voor komkommers, 449 EUR/ton van 1 november tot en met 31 mei;
c) voor artisjokken, 571 EUR/ton van 1 november tot en met 31 december;
d) voor courgettes:
— 424 EUR/ton van 1 t/m 31 januari, van 1 t/m 20 april en van 1 oktober t/m 31 december,
— voor de periode van 1 februari tot en met 31 maart is de „WTO”-invoerprĳs, die gunstiger is dan de overeengekomen invoerprĳs, van toepassing;
e) voor sinaasappelen, 264 EUR/ton van 1 december tot en met 31 mei;
f) voor clementines, 484 EUR/ton van 1 november tot en met eind februari.
(3) Indien de invoerprĳs van een partĳ 2, 4, 6 of 8 % lager is dan de in voetnoot (2) vermelde overeengekomen invoerprĳs, bedraagt het specifieke invoerrecht in het kader van
het contingent respectievelĳk 2, 4, 6 of 8 % van die overeengekomen invoerprĳs. Indien de invoerprĳs van een partĳ lager is dan 92 % van de overeengekomen invoerprĳs,
dan is het geconsolideerde specifieke invoerrecht van de WTO van toepassing.
(4) Tevens vrĳstelling van het ad-valoremrecht in het kader van het tariefcontingent met volgnummer 09.1116.
(5) Tevens vrĳstelling van het ad-valoremrecht in het kader van het tariefcontingent met volgnummer 09.1139.
(6) Tevens vrĳstelling van het ad-valoremrecht voor de periode van 1.11 t/m 20.4, in het kader van het tariefcontingent met volgnummer 09.1132.
(7) Tevens vrĳstelling van het ad-valoremrecht in het kader van het tariefcontingent met volgnummer 09.1121.
(8) Tevens vrĳstelling van het ad-valoremrecht in het kader van het tariefcontingent met volgnummer 09.1129.

DEEL B: Referentiehoeveelheden

Volgnummer

18.0005

GN-code

Omschrĳving

Toepassingsperiode
Recht in het kader
Referentiehoeveelheid
van de
van de
(in ton)
referentiehoeveelheid
referentiehoeveelheid

Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten;
champignonbroed; met uitzondering
van rozen bedoeld bĳ onderverdeling
0602 40

van 1.1
t/m 31.12

336

Vrĳ

Sjalotten, knoflook, prei en andere
eetbare looksoorten, vers of gekoeld

van 1.1
t/m 31.12

168

Vrĳ

ex 0704

Rode kool, witte kool, bloemkool,
spruitjes, koolrabi, boerenkool en
dergelĳke eetbare kool van het geslacht
„Brassica”, vers of gekoeld, met uitzondering van Chinese kool

van 1.1
t/m 31.12

560

Vrĳ

0705

Sla (Lactuca sativa), andĳvie, witloof en
andere cichoreigroenten (Cichorium
spp.), vers of gekoeld

0706

Wortelen, rapen, kroten, schorseneren,
knolselderĳ, radĳs en dergelĳke eetbare
wortelen en knollen, vers of gekoeld

18.0070

0709 60 10

Niet-scherpsmakende pepers, vers of
gekoeld

van 1.1
t/m 31.12

3 360

Vrĳ

18.0075

0711 10 00
0711 40 00
ex 0711 90

Uien, komkommers en augurken,
andere groenten en mengsels van
groenten, voorlopig verduurzaamd,
doch als zodanig niet geschikt voor
dadelĳke consumptie, met uitzondering van vruchten van de geslachten
„Capsicum” en „Pimenta”

van 1.1
t/m 31.12

560

Vrĳ

18.0020

18.0035

ex 0602

Taric-onderverdeling

0703 10 90
0703 20 00
0703 90 00
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Volgnummer

18.0085

GN-code

18.0147

Taric-onderverdeling

ex 0712

18.0115
18.0127
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0804 20
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

0805 10 80
0805 20 10
0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90
0805 30 10
0805 30 90

90
99
99
99
99
91, 99
99
91, 99

L 109/11

Toepassingsperiode
Recht in het kader
Referentiehoeveelheid
van de
van de
(in ton)
referentiehoeveelheid
referentiehoeveelheid

Omschrĳving

Gedroogde groenten, ook indien in
stukken of in schĳven gesneden, dan
wel fĳngemaakt of in poedervorm,
doch niet op andere wĳze bereid, met
uitzondering van uien en olĳven

van 1.1
t/m 31.12

560

Vrĳ

Vĳgen, vers of gedroogd

van 1.1
t/m 31.12

336

Vrĳ

Sinaasappelen, andere dan vers,
mandarĳnen (tangerines en satsuma's
daaronder begrepen), clementines,
wilkings en dergelĳke kruisingen van
citrusvruchten, andere dan vers

van 1.1
t/m 31.12

1 120

Vrĳ (1)

van 1.1
t/m 31.12

560

Vrĳ

Citroenen en lemmetjes, andere dan
vers

0809 10 00

Abrikozen, vers

0809 20

Kersen, vers

0809 30

Perziken
(nectarines
begrepen), vers

18.0150

0810 50 00

Kiwi's, vers

van 1.1
t/m 30.4

240

Vrĳ

18.0200

2008 50 61
2008 50 69

Abrikozen, op andere wĳze bereid of
verduurzaamd, zonder toegevoegde
alcohol, met toegevoegde suiker en in
verpakkingen met een netto-inhoud
per onmiddellĳke verpakking van meer
dan 1 kg

van 1.1
t/m 31.12

7 560

Vrĳ

18.0230

ex 2008 50 99
ex 2008 70 99

Gehalveerde abrikozen en gehalveerde
perziken
(nectarines
daaronder
begrepen), op andere wĳze bereid of
verduurzaamd, zonder toegevoegde
alcohol of suiker en in verpakkingen
met een netto-inhoud per onmiddellĳke verpakking van minder dan
4,5 kg

van 1.1
t/m 31.12

7 200

Vrĳ

18.0245

2009 20 99

Sap van pompelmoezen of van pomelo's

van 1.1
t/m 31.12

960

Vrĳ

10
10

(1) De vrĳstelling is slechts van toepassing op het ad-valoremrecht.

daaronder
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BĲLAGE III
TUNESIË
Onverminderd 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 het preferentiestelsel
bepaald wordt door de GN-codes die van toepassing zĳn op het ogenblik dat deze verordening wordt aangenomen. Daar
waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van
de GN-code als door de bĳbehorende omschrĳving bepaald.

DEEL A: Tariefcontingenten
Tariconderverdeling

Volume van het
contingent
(in ton)

Contingentrecht

van 1.1
t/m 31.12

50

Vrĳ

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen,
voor bloemstukken of voor versiering, vers

van 1.1
t/m 31.12

1 000 (1)

Vrĳ

Nieuwe aardappelen (primeurs), vers of gekoeld

van 1.1
t/m 31.3

16 800 (1)

Vrĳ

Olĳven, voorlopig verduurzaamd, bestemd voor
andere doeleinden dan het vervaardigen van olie (2)

van 1.1
t/m 31.12

10

Vrĳ

Sinaasappelen, vers

van 1.1
t/m 31.12

35 123 (1)

Vrĳ (3)

Bereidingen en conserven van sardines van de soort
Sardina pilchardus

van 1.1
t/m 31.12

100

Vrĳ

2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

Tomaten, op andere wĳze bereid of verduurzaamd
dan in azĳn of azĳnzuur, andere dan geheel of in
stukken, met een gehalte aan droge stof van niet
minder dan 12 gewichtspercenten

van 1.1
t/m 31.12

2 500 (4)

Vrĳ

09.1220

2003 20 00

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

van 1.1
t/m 31.12

5

Vrĳ

09.1203

ex 2008 50 92
ex 2008 50 94

Pulp van abrikozen, zonder toegevoegde alcohol en
zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met
een netto-inhoud per onmiddellĳke verpakking van
4,5 kg of meer

van 1.1
t/m 31.12

5 160

Vrĳ

09.1217

2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78

Mengsels van vruchten, zonder
alcohol, met toegevoegde suiker

toegevoegde

van 1.1
t/m 31.12

1 000

Vrĳ

Wĳnen met een benaming van oorsprong die de
volgende namen dragen: Coteaux de Tebourda,
Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar,
Mornag, Grand cru Mornag, met een effectief alcoholvolumegehalte van 15 % vol of minder en in
verpakkingen inhoudende 2 liter of minder

van 1.1
t/m 31.12

56 000 hl

Vrĳ

Volgnummer

GN-code

09.1218

0409 00 00

Natuurhonig

09.1211

0603 10

09.1213

ex 0701 90 50

09.1219

0711 20 10

09.1207

0805 10 10
0805 10 30
0805 10 50
ex 0805 10 80

10

09.1201

ex 1604 13 11
ex 1604 13 19
ex 1604 20 50

20
20
10

09.1215

09.1205

ex
ex
ex
ex

2204 21 79
2204 21 80
2204 21 83
2204 21 84

20
20

73
73
73
73

Contingentperiode

Omschrĳving

19.4.2001

Volgnummer

09.1209
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GN-code

Tariconderverdeling

2204 10 19
2204 10 99

Omschrĳving

Mousserende wĳn, andere

L 109/13

Contingentperiode

van 1.1
t/m 31.12

Volume van het
contingent
(in ton)

Contingentrecht

179 200 hl

Vrĳ

Andere wĳn van verse druiven
2204 21 10
2204 21 79
ex 2204 21 80
2204 21 83
ex 2204 21 84

ex 2204 21 94
ex 2204 21 98
ex 2204 21 99
2204 29 10
2204 29 65
ex 2204 29 75
2204 29 83
ex 2204 29 84
ex 2204 29 94
ex 2204 29 98
ex 2204 29 99

73
79
80
10
73
79
80
10
30
10
30
10

10
10
30
10
30
10
30
10

(1) Het volume van dit contingent zal vanaf 1 januari 2002 tot 1 januari 2005 jaarlĳks verhoogd worden met vier gelĳke delen, elk overeenkomend met 3 % van dit volume.
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bĳ de op dit gebied geldende communautaire bepalingen (zie artikelen
291 t/m 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 71) en latere wĳzigingen).
(3) De vrĳstelling is slechts van toepassing op het ad-valoremrecht.
(4) Het volume van dit contingent zal verhoogd worden tot 2 875 ton op 1.1.2002, tot 3 250 ton op 1.1.2003, tot 3 625 ton op 1.1.2004 en tot 4 000 ton vanaf 1.1.2005.

DEEL B: Referentiehoeveelheden

Volgnummer

GN-code

18.0110

0802 11 90
0802 12 90

18.0125

ex 0805 10 80

18.0145

0809 10 00

Omschrĳving

Toepassingsperiode van de
referentiehoeveelheid

Referentiehoeveelheid
(in ton)

Recht in het
kader van de
referentiehoeveelheid

Amandelen, ook zonder dop of schaal, andere dan
bittere amandelen

van 1.1
t/m 31.12

1 120 (1)

Vrĳ

Sinaasappelen, andere dan verse

van 1.1
t/m 31.12

1 680 (1)

Vrĳ

Abrikozen, vers

van 1.1
t/m 31.12

2 240 (1)

Vrĳ (2)

Tariconderverdeling

90

(1) Deze referentiehoeveelheid zal vanaf 1 januari 2002 tot 1 januari 2005 jaarlĳks verhoogd worden met vier gelĳke delen, elk overeenkomend met 3 % van deze
hoeveelheid.
(2) De vrĳstelling is slechts van toepassing op het ad-valoremrecht.
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BĲLAGE IV
EGYPTE
Onverminderd 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 het preferentiestelsel
bepaald wordt door de GN-codes die van toepassing zĳn op het ogenblik dat deze verordening wordt aangenomen. Daar
waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van
de GN-code als door de bĳbehorende omschrĳving bepaald.
DEEL A: Tariefcontingenten
Volume van het
contingent
(in ton)

Contingentrecht

van 1.1
t/m 31.3

109 760

Vrĳ

Uien, wilde uien van de soort Muscari comosum
daaronder begrepen, vers of gekoeld

van 1.2
t/m 15.5

12 120

Vrĳ

Bonen (Phaseolus spp.), vers of gekoeld

van 1.11
t/m 30.4

7 680

Vrĳ

Gedroogde uien, ook indien in stukken of in
schĳven gesneden, dan wel fĳngemaakt of in
poeder, doch niet op andere wĳze bereid

van 1.1
t/m 31.12

5 880

Vrĳ

van 1.7
t/m 30.6
van 1.12
t/m 31.5

7 840

Vrĳ (1)

Taric-onderverdeling

Volgnumer

GN-code

09.1705

ex 0701 90 50

Nieuwe aardappelen (primeurs), vers of gekoeld

09.1703

0703 10 11
0703 10 19
ex 0709 90 90

50

09.1709

ex 0708 20 00

10, 20

09.1701

0712 20 00

0805 10 10
0805 10 30
0805 10 50
ex 0805 10 80

Omschrĳving

Contingentperiode

Sinaasappelen, vers
10

09.1707
09.1711

8 000 (2)

(3)

(1) De vrĳstelling is slechts van toepassing op het ad-valoremrecht.
(2) In het kader van dit tariefcontingent, wordt het specifieke recht van de WTO-lĳst van concessies van de Gemeenschap tot 0 verlaagd, indien de invoerprĳs niet minder
bedraagt dan 264 EUR/ton, zĳnde de tussen de Europese Gemeenschap en Egypte overeengekomen invoerprĳs. Indien de invoerprĳs van een partĳ 2, 4, 6 of 8 % lager is
dan de overeengekomen invoerprĳs, bedraagt het specifieke invoerrecht in het kader van het contingent respectievelĳk 2, 4, 6 of 8 % van die overeengekomen invoerprĳs.
Indien de invoerprĳs van een partĳ lager is dan 92 % van de overeengekomen invoerprĳs, dan is het geconsolideerde specifieke invoerrecht van de WTO van toepassing.
(3) Tevens vrĳstelling van het ad-valoremrecht in het kader van het tariefcontingent met volgnummer 09.1707.

DEEL B: Referentiehoeveelheden

Volgnummer

GN-code

18.0030

0703 20 00

18.0040

ex 0707 00 05

18.0050

0709 10 00

Taric-onderverdeling

Omschrĳving

Knoflook, vers of gekoeld

10, 90

Komkommers met een lengte van niet meer dan
15 cm, vers of gekoeld
Artisjokken, vers of gekoeld

Toepassingsperiode van
de referentiehoeveelheid

van 1.2
t/m 31.5

Referentiehoeveelheid
(in ton)

Recht in het
kader van de
referentiehoeveelheid

1 920

Vrĳ

van 1.1
t/m 28/29.2

120

Vrĳ (1)

van 1.10
t/m 31.12

120

Vrĳ (1)
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Volgnummer

GN-code

Taric-onderverdeling

18.0090

ex 0712 90 90

20

18.0140

ex 0807 19 00

10, 91

Omschrĳving

L 109/15
Toepassingsperiode van
de referentiehoeveelheid

Referentiehoeveelheid
(in ton)

Recht in het
kader van de
referentiehoeveelheid

Gedroogde knoflook

van 1.1
t/m 31.12

1 200

Vrĳ

Andere meloenen, vers, met een gewicht van niet
meer dan 600 g

van 1.1
t/m 31.3

120

Vrĳ

(1) De vrĳstelling is slechts van toepassing op het ad-valoremrecht.
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BĲLAGE V
JORDANIË
Onverminderd 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 het preferentiestelsel
bepaald wordt door de GN-codes die van toepassing zĳn op het ogenblik dat deze verordening wordt aangenomen. Daar
waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van
de GN-code als door de bĳbehorende omschrĳving bepaald.
DEEL A: Tariefcontingent

Volgnummer

GN-code

09.1152

0603 10

Taric-onderverdeling

Omschrĳving

Contingentperiode

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers

van 1.11
t/m 31.10

Volume van het
contingent
(in ton)

Contingentrecht

56

Vrĳ

DEEL B: Referentiehoeveelheden

Volgnummer

GN-code

Taric-onderverdeling

18.0040

ex 0707 00 05

10, 90

Komkommers met een lengte van
niet meer dan 15 cm, vers of
gekoeld

18.0140

ex 0807 19 00

10, 91

Andere meloenen, vers, met een
gewicht van niet meer dan 600 g

Omschrĳving

Toepassingsperiode
van de
referentiehoeveelheid

Referentiehoeveelheid
(in ton)

Recht in het kader
van de
referentiehoeveelheid

van 1.1
t/m 28/29.2

120

Vrĳ (1)

van 1.1
t/m 31.3

120

Vrĳ

(1) De vrĳstelling is slechts van toepassing op het ad-valoremrecht.

BĲLAGE VI
SYRIË
Referentiehoeveelheid
Onverminderd 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 het preferentiestelsel
bepaald wordt door de GN-codes die van toepassing zĳn op het ogenblik dat deze verordening wordt aangenomen. Daar
waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van
de GN-code als door de bĳbehorende omschrĳving bepaald.

Volgnummer

GN-code

18.0080

0712 20 00

Tariconderverdeling

Omschrĳving

Gedroogde uien, ook indien in stukken of in
schĳven gesneden, dan wel fĳngemaakt of in
poedervorm, doch niet op andere wĳze bereid

Toepassingsperiode van de
referentiehoeveelheid

van 1.1
t/m 31.12

Referentiehoeveelheid
(in ton)

Recht in het
kader van de
referentiehoeveelheid

840

Vrĳ

19.4.2001
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BĲLAGE VII
ISRAËL
Onverminderd 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 het preferentiestelsel
bepaald wordt door de GN-codes die van toepassing zĳn op het ogenblik dat deze verordening wordt aangenomen. Daar
waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van
de GN-code als door de bĳbehorende omschrĳving bepaald.
DEEL A: Tariefcontingenten
Volume van het
contingent
(in ton)

Contingentrecht

van 1.1 t/m
31.12

19 500

Vrĳ

Andere afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers

van 1.11 t/m
15.4

5 000

Vrĳ

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen,
voor bloemstukken of voor versiering, gedroogd,
gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wĳze
geprepareerd

van 1.1 t/m
31.12

100

Vrĳ

Nieuwe aardappelen (primeurs), vers of gekoeld

van 1.1 t/m
31.3

22 400

Vrĳ

Tomaten, vers of gekoeld

van 1.1 t/m
31.12

1 000

Vrĳ (1)

Uien, wilde uien van de soort Muscari comosum
daaronder begrepen, vers of gekoeld

van 15.2 t/m
15.5

13 400

Vrĳ

Chinese kool, vers of gekoeld

van 1.11 t/m
31.3

1 120

Vrĳ

Kropsla, vers of gekoeld

van 1.11 t/m
31.3

336

Vrĳ

10

Wortelen, vers of gekoeld

van 1.1 t/m
30.4

6 832

Vrĳ

10

Bleekselderĳ, vers of gekoeld

van 1.1 t/m
30.4

13 000

Vrĳ

0709 60 10

Niet-scherpsmakende pepers, vers of gekoeld

van 1.1 t/m
31.12

8 900

Vrĳ

09.1343

0709 90 90
0810 90 85

Ander vers fruit en verse of gekoelde groenten

van 1.1 t/m
31.12

2 240

Vrĳ

09.1353

0710 40 00
2004 90 10

Suikermaïs, bevroren

van 1.1 t/m
31.12

10 600

70 % van het
specifieke
recht

09.1354

0711 90 30
2001 90 30
2005 80 00

Suikermaïs, niet bevroren

van 1.1 t/m
31.12

5 400

70 % van het
specifieke
recht

09.1344

0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90

Tomaten, wortelen en andere groenten, gedroogd,
ook indien in stukken of in schĳven gesneden, dan
wel fĳngemaakt of in poedervorm, doch niet op
andere wĳze bereid

van 1.1 t/m
31.12

100

Volgnummer

GN-code

09.1306

Tariconderverdeling

Omschrĳving

Contingentperiode

0603 10

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen,
voor bloemstukken of voor versiering, vers

09.1341

0603 10 80

09.1351

0603 90 00

09.1309

ex 0701 90 50

09.1342

0702 00 00

09.1335

0703 10 11
0703 10 19
ex 0709 90 90

50

09.1311

ex 0704 90 90

20

09.1313

0705 11 00

09.1317

ex 0706 10 00

09.1321

ex 0709 40 00

09.1303

Vrĳ

L 109/18
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Volgnummer

GN-code

09.1323

0805 10 10
0805 10 30
0805 10 50
ex 0805 10 80
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Tariconderverdeling

Omschrĳving
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Contingentperiode

Volume van het
contingent
(in ton)

Contingentrecht

Sinaasappelen, vers

van 1.7 t/m
30.6

200 000

Vrĳ (1) (2)

10

09.1325

ex
ex
ex
ex
ex

0805 20 10
0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

05
05
05
05
05, 09

Mandarĳnen (tangerines en satsuma's daaronder
begrepen), clementines, wilkings en dergelĳke kruisingen van citrusvruchten, vers

van 1.1 t/m
31.12

21 000

Vrĳ (1)

09.1345

ex
ex
ex
ex
ex

0805 20 10
0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

05
05
05
05
05, 09

Mandarĳnen (tangerines en satsuma's daaronder
begrepen), clementines, wilkings en dergelĳke kruisingen van citrusvruchten, vers

van 15.3 t/m
30.9

14 000

Vrĳ (1)

09.1315

ex 0805 30 10

05

Citroenen, vers

van 1.1 t/m
31.12

7 700

Vrĳ (1)

09.1346

ex 0805 30 90

11, 19

Lemmetjes, vers

van 1.1 t/m
31.12

1 000

Vrĳ

09.1327

0807 11 00

Watermeloenen, vers

van 1.4 t/m
15.6

9 400

Vrĳ

09.1329

0807 19 00

Andere meloenen, vers

van 1.11 t/m
31.5

11 400

Vrĳ

09.1339

0810 10 00

Aardbeien, vers

van 1.11 t/m
31.3

2 600

Vrĳ

09.1337

ex 0812 90 20

Sinaasappelen, fĳngemaakt, voorlopig verduurzaamd

van 1.1 t/m
31.12

10 000

Vrĳ

09.1355

1704 90 30

Witte chocolade

van 1.1 t/m
31.12

100

70 % van het
specifieke
recht

09.1356

1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselĳke
consumptie die cacao bevatten

van 1.1 t/m
31.12

2 500

85 % van het
specifieke
recht of van
het agrarisch
element

Bereidingen voor de voeding van kinderen, bevattende melk en melkproducten

van 1.1 t/m
31.12

100

70 % van het
agrarisch
element

Graanpreparaten verkregen door poffen of door
roosteren (bĳvoorbeeld cornflakes); granen (andere
dan maïs) in de vorm van korrels of in de vorm van
vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel en gries), voorgekookt of op andere
wĳze bereid, elders genoemd noch elders onder
begrepen

van 1.1 t/m
31.12

200

70 % van het
specifieke
recht of van
het agrarisch
element

09.1357

ex 1901 10 00

ex 1901 90 99
ex 2106 10 80
ex 2106 90 98

09.1358

1904

10

22, 26,
30, 34,
38, 42,
46, 50,
54, 58,
62, 66
14, 20,
52, 56,
80, 84
20
23, 27,
33, 37,
43, 47

19.4.2001
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Tariconderverdeling

L 109/19

GN-code

09.1359

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook
indien deze producten cacao bevatten; ouwel in
bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen,
plakouwels en dergelĳke producten van meel of van
zetmeel

van 1.1 t/m
31.12

3 200

70 % van het
specifieke
recht of van
het agrarisch
element

09.1307

2002 10 10

Gepelde tomaten, op andere wĳze bereid of verduurzaamd dan in azĳn of azĳnzuur

van 1.1 t/m
31.12

3 500

Vrĳ

09.1348

2004 90 98

Andere groenten, op andere wĳze bereid of verduurzaamd dan in azĳn of azĳnzuur, bevroren

van 1.1 t/m
31.12

1 000

Vrĳ

Omschrĳving

Contingentperiode

Volume van het
contingent
(in ton)

Volgnummer

Contingentrecht

09.1349

ex
ex
ex
ex
ex
ex

2008 40 71
2008 50 71
2008 70 71
2008 92 74
2008 92 78
2008 99 68

10
10
10
13
30
30

Appels, peren, abrikozen en perziken, in schĳven
gesneden en mengsels van in schĳven gesneden
vruchten, in olie gebakken

van 1.1 t/m
31.12

100

Vrĳ

09.1301

ex 2008 50 92
ex 2008 50 94

20
20

Pulp van abrikozen, zonder toegevoegde alcohol en
zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een
netto-inhoud per onmiddellĳke verpakking van
4,5 kg of meer

van 1.1 t/m
31.12

180

Vrĳ

09.1350

2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78

Mengsels van vruchten, zonder toegevoegde alcohol,
met toegevoegde suiker

van 1.1 t/m
31.12

250

Vrĳ

09.1331

2009 11 11
2009 11 19
2009 11 91
2009 11 99
2009 19 11
2009 19 19
2009 19 91
2009 19 99

Sinaasappelsap

van 1.1 t/m
31.12

92 600

Vrĳ (1)

sinaasappelsap ingevoerd in verpakkingen met een
inhoud van niet meer dan 2 liter

van 1.1 t/m
31.12

22 400

Vrĳ (1)

Tomatensap

van 1.1 t/m
31.12

10 200

Vrĳ

Andere wĳn van verse druiven

van 1.1 t/m
31.12

1 610 hl

Vrĳ

waarvan:
09.1333

ex
ex
ex
ex

2009 11 11
2009 11 19
2009 11 91
2009 11 99

ex
ex
ex
ex

2009 19 11
2009 19 19
2009 19 91
2009 19 99

09.1319
09.1352

10
10
10
11, 19
92, 94
10
10
10
10

2009 50

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

2204 21 10
2204 21 79
2204 21 80
2204 21 83
2204 21 84
2204 21 94
2204 21 98
2204 21 99

79, 80
79, 80
10, 79, 80
10, 79, 80
10, 30
10, 30
10

(1) De vrĳstelling is slechts van toepassing op het ad-valoremrecht.
(2) In het kader van dit tariefcontingent, wordt het specifieke recht van de WTO-lĳst van concessies van de Gemeenschap tot 0 verlaagd voor de periode van 1 december tot en
met 31 mei, indien de invoerprĳs niet minder bedraagt dan 264 EUR/ton, zĳnde de tussen de Europese Gemeenschap en Israël overeengekomen invoerprĳs. Indien de
invoerprĳs van een partĳ 2, 4, 6 of 8 % lager is dan de overeengekomen invoerprĳs, bedraagt het specifieke invoerrecht in het kader van het contingent respectievelĳk 2, 4,
6 of 8 % van die overeengekomen invoerprĳs. Indien de invoerprĳs van een partĳ lager is dan 92 % van de overeengekomen invoerprĳs, dan is het geconsolideerde
specifieke invoerrecht van de WTO van toepassing.
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DEEL B: Referentiehoeveelheden
Toepassingsperiode
van de
referentiehoeveelheid

Referentiehoeveelheid
(in ton)

Recht in het
kader van de
referentiehoeveelheid

van 1.12
t/m 30.4

1 440

Vrĳ

Advocaten (avocado's), vers of gedroogd

van 1.1
t/m 31.12

37 200

Vrĳ

Druiven voor tafelgebruik, vers

van 15.5
t/m 11.7

2 280

Vrĳ

Kiwi's, vers

van 1.1
t/m 30.4

240

Vrĳ

van 1.1
t/m 31.12

1 320

Vrĳ

Partjes van pompelmoezen en van pomelo's

van 1.1
t/m 31.12

16 440

Vrĳ

10

Pompelmoezen en pomelo's, andere dan in partjes

van 1.1
t/m 31.12

2 400

Vrĳ

ex 2008 30 91

11, 12,
13, 19,
91, 92

Pompelmoezen en pomelo's, pulp van citrusvruchten en fĳngemaakte citrusvruchten

van 1.1
t/m 31.12

3 480

Vrĳ

18.0225

ex 2008 30 99

11

Partjes van pompelmoezen en van pomelo's

van 1.1
t/m 31.12

5 000

Vrĳ

18.0240

2009 20 11
2009 20 19
2009 20 99

Sap van pompelmoezen en van pomelo's

van 1.1
t/m 31.12

34 440

Vrĳ

Tariconderverdeling

Volgnummer

GN-code

18.0060

0709 30 00

Aubergines, vers of gekoeld

18.0120

0804 40 00

18.0130

ex 0806 10 10

18.0150

0810 50 00

18.0160

ex 0812 90 95

18.0190

2008 30 51
2008 30 71

18.0215

ex 2008 30 79

18.0220

91, 99

11, 20

Omschrĳving

Andere citrusvruchten,
verduurzaamd

fĳngemaakt,

voorlopig
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BĲLAGE VIII
DE WESTELĲKE JORDAANOEVER EN DE GAZASTROOK
Onverminderd 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 het preferentiestelsel
bepaald wordt door de GN-codes die van toepassing zĳn op het ogenblik dat deze verordening wordt aangenomen. Daar
waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van
de GN-code als door de bĳbehorende omschrĳving bepaald.
DEEL A: Tariefcontingenten
Volgnummer

GN-code

Taric-onderverdeling

Omschrĳving

Contingentperiode

Volume van het
contingent
(in ton)

Contingentrecht

09.1382

0603 10

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen,
voor bloemstukken of voor versiering, vers

van 1.1
t/m 31.12

1 500

Vrĳ

09.1381

0810 10 00

Aardbeien, vers

van 1.11
t/m 31.3

1 200

Vrĳ

Referentiehoeveelheid
(in ton)

Recht in het
kader van de
referentiehoeveelheid

DEEL B: Referentiehoeveelheden

GN-code

18.0310

0702 00 00

Tomaten, vers of gekoeld

van 1.12
t/m 31.3

1 000

Vrĳ (1)

18.0320

0709 30 00

Aubergines, vers of gekoeld

van 15.1
t/m 30.4

3 000

Vrĳ

18.0330

0709 60 10

Niet-scherpsmakende pepers, vers of gekoeld

van 1.1
t/m 31.12

1 000

Vrĳ

18.0340

0709 90 70

Kleine pompoenen (zogenaamde courgettes), vers
of gekoeld

18.0350

0805 10 10
0805 10 30
0805 10 50
ex 0805 10 80

18.0360

ex
ex
ex
ex
ex

0805 20 10
0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

18.0370

ex 0805 30 10

18.0380

0807 19 00

Taric-onderverdeling

Toepassingsperiode van
de referentiehoeveelheid

Volgnummer

Omschrĳving

van 1.12
t/m 28/29.2

300

Vrĳ (1)

Sinaasappelen, vers

van 1.1
t/m 31.12

25 000

Vrĳ (1)

Mandarĳnen (tangerines en satsuma's daaronder
begrepen), clementines, wilkings en dergelĳke kruisingen van citrusvruchten, vers

van 1.1
t/m 31.12

500

Vrĳ (1)

Citroenen, vers

van 1.1
t/m 31.12

800

Vrĳ (1)

Andere meloenen, vers

van 1.11
t/m 31.5

10 000

10
05
05
05
05
05, 09
05

(1) De vrĳstelling is slechts van toepassing op het ad-valoremrecht.

Vrĳ
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BĲLAGE IX
TURKIJE
Onverminderd 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 het preferentiestelsel
bepaald wordt door de GN-codes die van toepassing zĳn op het ogenblik dat deze verordening wordt aangenomen. Daar
waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van
de GN-code als door de bĳbehorende omschrĳving bepaald.
Tariefcontingenten

Volgnummer

GN-code

Taric-onderverdeling

Omschrĳving

Contingentperiode

Volume van het
contingent
(in ton)

Contingentrecht

09.0211

0703 10 11
0703 10 19

Uien, vers of gekoeld

van 16.5 t/m
14.2

2 000

Vrĳ

09.0213

0709 30 00

Aubergines, vers of gekoeld

van 1.5 t/m
14.1

1 000

Vrĳ

09.0215

0709 90 70

Kleine pompoenen (zogenaamde courgettes), vers of gekoeld

van 1.3 t/m
30.11

500

Vrĳ (1)

09.0217 (2)

0807 11 00

Watermeloenen, vers

van 16.6 t/m
31.3

14 000

Vrĳ

Vruchten, ook indien gestoomd of in water
gekookt, bevroren, met een suikergehalte
van meer dan 13 gewichtspercenten:

van 1.1 t/m
31.12

100

Vrĳ

van 1.1 t/m
31.12

8 000

Vrĳ

09.0219

0811 10 11

Aardbeien

0811 20 11

Frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of rode aalbessen en
kruisbessen

0811 90 19

Andere

09.0221

Tomaten, op andere wĳze bereid of
verduurzaamd dan in azĳn of azĳnzuur:
2002 10

geheel of in stukken

2002 90 11
2002 90 19

andere, met een gehalte aan droge stof van
minder dan 12 gewichtspercenten

09.0207 (2)

2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

Tomaten, op andere wĳze bereid of
verduurzaamd dan in azĳn of azĳnzuur,
andere dan geheel of in stukken, met een
gehalte aan droge stof van 12 of meer
gewichtspercenten

van 1.1 t/m
30.6

15 000, met een
drogestofgehalte
van 28 tot 30
gewichtspercenten
(3)

Vrĳ

09.0209 (2)

2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

Tomaten, op andere wĳze bereid of
verduurzaamd dan in azĳn of azĳnzuur,
andere dan geheel of in stukken, met een
gehalte aan droge stof van 12 of meer
gewichtspercenten

van 1.7 t/m
31.12

15 000, met een
drogestofgehalte
van 28 tot 30
gewichtspercenten
(3)

Vrĳ

09.0223

2007 91 30

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, verkregen door
koken of stoven van citrusvruchten, met
een suikergehalte van meer dan 13 doch
niet meer dan 30 gewichtspercenten,
andere dan gehomogeniseerde bereidingen

van 1.1 t/m
31.12

100

Vrĳ

19.4.2001
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GN-code

09.0225

2007 99 39

09.0203

ex 2008 50 92
ex 2008 50 94

Taric-onderverdeling

20
20

Omschrĳving

Contingentperiode

L 109/23
Volume van het
contingent
(in ton)

Contingentrecht

Andere bereidingen van vruchten, met een
suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercenten

van 1.1 t/m
31.12

100

Vrĳ

Pulp van abrikozen, zonder toegevoegde
alcohol en zonder toegevoegde suiker, in
verpakkingen met een netto-inhoud per
onmiddellĳke verpakking van 4,5 kg of
meer

van 1.1 t/m
31.12

600

Vrĳ

(1) De vrĳstelling is slechts van toepassing op het ad-voloremrecht.
(2) Geschorst bĳ Verordening (EG) nr. 1506/98 van de Raad (PB L 200 van 16.7.1998, blz. 1).
(3) Voor het beheer van deze communautaire tariefcontingenten worden de volgende coëfficiënten toegepast bĳ invoer van producten waarvan het drogestofgehalte hoger of
lager is dan 28 tot 30 gewichtspercenten:
Drogestofgehalte in gewichtspercenten
Coëfficiënt
Minstens:

Maar lager dan:

12

14

0,44828

14

16

0,51724

16

18

0,58621

18

20

0,65517

20

22

0,72414

22

24

0,7931

24

26

0,86207

26

28

0,93103

28

30

1

30

32

1,06897

32

34

1,13793

34

36

1,20689

36

38

1,27586

38

40

1,34483

40

42

1,41379

42

93

1,44828

93

100

3,32759
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BĲLAGE X
MALTA
Onverminderd 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 het preferentiestelsel
bepaald wordt door de GN-codes die van toepassing zĳn op het ogenblik dat deze verordening wordt aangenomen. Daar
waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van
de GN-code als door de bĳbehorende omschrĳving bepaald.
DEEL A: Tariefcontingent
Volgnummer

09.1451

GN-code

Taric-onderverdeling

2203 00

Omschrĳving

Bier van mout

Contingentperiode

van 1.1 t/m 31.12

Volume van
het contingent

5 000 hl

Contingentrecht

Vrĳ

DEEL B: Referentiehoeveelheden

Volgnummer

GN-code

18.0015

ex 0701 90 50

18.0040

ex 0707 00 05

Taric-onderverdeling

10, 90

Omschrĳving

Toepassingsperiode
van de referentiehoeveelheid

Nieuwe aardappelen (primeurs), vers of gekoeld

van 1.1 t/m 31.5

Komkommers met een lengte
van niet meer dan 15 cm,
vers of gekoeld

van 1.1 t/m 28/29.2

(1) De vrĳstelling is slechts van toepassing op het ad-valoremrecht.

Referentiehoeveelheid
(in ton)

3 360
60

Recht in het kader
van de
referentiehoeveelheid

Vrĳ
Vrĳ (1)
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BĲLAGE XI
CYPRUS
Onverminderd 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 het preferentiestelsel
bepaald wordt door de GN-codes die van toepassing zĳn op het ogenblik dat deze verordening wordt aangenomen. Daar
waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van
de GN-code als door de bĳbehorende omschrĳving bepaald.

DEEL A: Tariefcontingenten
Volume van het
contingent
(in ton)

Contingentrecht

van 1.11
t/m 31.10

75

Vrĳ

Nieuwe aardappelen (primeurs), vers of gekoeld

van 16.5
t/m 30.6

110 000

Vrĳ

20

Chinese kool, vers of gekoeld

van 1.11
t/m 31.12

150

Vrĳ

ex 0705 11 00

10

Ĳsbergsla, vers of gekoeld

van 1.11
t/m 31.12

150

Vrĳ

09.1403

ex 0706 10 00

10

Wortelen, vers of gekoeld

van 1.4
t/m 15.5

3 750

Vrĳ

09.1411

ex 0706 90 90

20

Kroten, vers of gekoeld

van 1.1
t/m 31.12

2 250

Vrĳ

09.1405

0709 30 00

Aubergines, vers of gekoeld

van 1.10
t/m 30.11

450

Vrĳ

09.1409

0709 60 10

Niet-scherpsmakende pepers, vers of gekoeld

van 1.1
t/m 31.12

450

Vrĳ

09.1431

0805 10 10
0805 10 30
0805 10 50

Sinaasappelen, vers

van 1.12
t/m 31.5

48 200

Vrĳ (1)

09.1407

ex 0806 10 10

Druiven voor tafelgebruik, vers

van 8.6
t/m 9.8

11 000

Vrĳ (2)

09.1413

0806 20 11
0806 20 12
0806 20 18
ex 0806 20 91
ex 0806 20 92
ex 0806 20 98

Rozĳnen en krenten, in verpakkingen met een
netto-inhoud per onmiddellĳke verpakking van
15 kg of minder

van 1.1
t/m 31.12

2 250

Vrĳ

Volgnummer

GN-code

09.1420

0603 10

09.1401

ex 0701 90 50

09.1425

ex 0704 90 90

09.1427

Taric-onderverdeling

91, 99

10
10
10

Omschrĳving

Contingentperiode

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen,
voor bloemstukken of voor versiering, vers

09.1429

2008 99 43
2008 99 53

Druiven, op andere wĳze bereid of verduurzaamd,
zonder toegevoegde alcohol, met toegevoegde
suiker, elders genoemd noch elders onder begrepen

van 1.1
t/m 31.12

2 500

Vrĳ

09.1421

2009 60 51
2009 60 71
ex 2009 60 90
2204 30 92

Geconcentreerd druivensap (druivenmost daaronder
begrepen)

van 1.1
t/m 31.12

4 950

Vrĳ (2)

10
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Contingentperiode

Volume van het
contingent
(in ton)

Contingentrecht

09.1415

2204 21 79
ex 2204 21 80
ex 2204 21 83
ex 2204 21 84

79, 80
79, 80
79, 80

Andere wĳn van verse druiven, in verpakkingen
inhoudende niet meer dan 2 l, met een effectief
alcoholvolumegehalte van niet meer dan 15 % vol,
andere dan likeurwĳn met een effectief alcoholvolumegehalte van 15 % vol

van 1.1
t/m 31.12

52 500 hl

Vrĳ

09.1423

2204 29 65
ex 2204 29 75
ex 2204 29 83
ex 2204 29 84

10
80
30

Andere wĳn van verse druiven, in verpakkingen
inhoudende meer dan 2 l, met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 15 % vol,
andere dan likeurwĳn met een effectief alcoholvolumegehalte van 15 % vol

van 1.1
t/m 31.12

29 120 hl

Vrĳ

09.1417

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

10
10
10
10
10
10
10
10

Likeurwĳn met een effectief alcoholvolumegehalte
van 15 % vol of meer

van 1.1
t/m 31.12

225 000 hl

Vrĳ

2204 21 83
2204 21 84
2204 21 94
2204 21 98
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 94
2204 29 98

(1) In het kader van dit tariefcontingent, wordt het specifieke recht van de WTO-lĳst van concessies van de Gemeenschap tot 0 verlaagd, indien de invoerprĳs niet minder
bedraagt dan 264 EUR/ton, zĳnde de tussen de Europese Gemeenschap en Cyprus overeengekomen invoerprĳs. Indien de invoerprĳs van een partĳ 2, 4, 6 of 8 % lager is
dan de overeengekomen invoerprĳs, bedraagt het specifieke invoerrecht in het kader van het contingent respectievelĳk 2, 4, 6 of 8 % van die overeengekomen invoerprĳs.
Indien de invoerprĳs van een partĳ lager is dan 92 % van de overeengekomen invoerprĳs, dan is het geconsolideerde specifieke invoerrecht van de WTO van toepassing.
(2) De vrĳstelling is slechts van toepassing op het ad-valoremrecht.

DEEL B: Referentiehoeveelheden

Taric-onderverdeling

Toepassingsperiode van de
referentiehoeveelheid

Referentiehoeveelheid
(in ton)

Recht in het
kader van de
referentiehoeveelheid

Volgnummer

GN-code

18.0050

0709 10 00

Artisjokken, vers of gekoeld

van 1.10
t/m 31.12

120

Vrĳ (1)

18.0150

0810 50 00

Kiwi's, vers

van 1.1
t/m 30.4

240

Vrĳ

Omschrĳving

(1) De vrĳstelling is slechts van toepassing op het ad-valoremrecht.
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BĲLAGE XII
Certificaat van benaming van oorsprong vermeld in artikel 3, lid 1
1. Exporteur (naam, volledig adres, land):

2. Nummer

00000

3. Naam van de instantie die de oorsprongsbenaming certificeert:
4. Geadresseerde (naam, volledig adres, land):
5.
CERTIFICAAT VAN BENAMING VAN OORSPRONG

6. Vervoermiddel:

7. Benaming van oorsprong:

8. Losplaats:

9. Merken en nummers — aantal en aard van de colli

10. Brutogewicht

11. Liter

12. Liter (in letters):

13. Verklaring van de instantie van afgifte:

14. Douanestempel:
(Zie vertaling onder nr. 15)

15. Hierbij wordt bevestigd dat de wijn waarop dit certificaat betrekking heeft, in het wijnbouwgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is geproduceerd en
volgens de Algerijnse/Marokkaanse/Tunesische wetgeving recht heeft op oorsprongsbenaming „. . . . . . . . . . . . . . . . .”.
De aan deze wijn toegevoegde alcohol is uit wijnbouwproducten verkregen.

16. (1)

(1) Vak gereserveerd voor aanvullende gegevens die door het land van uitvoer worden verstrekt.
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BĲLAGE XIII
CONCORDANTIETABEL
DEEL A
Verordening (EG) nr. 1981/94 van de Raad

Onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 4, leden 1 en 3

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 9

Bĳlage I

Bĳlage IX

Bĳlage II

Bĳlage VII — Deel A

Bĳlage III

Bĳlage V — Deel A

Bĳlage IV

Bĳlage II — Deel A

Bĳlage V

Bĳlage XI — Deel A

Bĳlage VI

Bĳlage IV — Deel A

Bĳlage VII

Bĳlage III — Deel A

Bĳlage VIII

Bĳlage I

Bĳlage IX

Bĳlage X — Deel A

Bĳlage X

Bĳlage VIII — Deel A

Bĳlage XI

Bĳlage XII

DEEL B
Verordening (EG) nr. 934/95 van de Raad

Onderhavige verordening

Artikel 2

Artikel 1 en artikel 4, lid 3

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5, lid 1

Artikel 7

Artikel 5, lid 2

Artikel 4, leden 3 en 4

Artikel 6

Artikel 9

Bĳlage

Bĳlage VI en deel B van de bĳlagen II t/m V, VII, VIII, X
en XI
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VERORDENING (EG) Nr. 748/2001 VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
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 19 april 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
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 18 april 2001 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
212
999
052
999
052
204
999
052
204
212
220
600
624
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
388
512
528
999

109,0
87,2
63,2
86,5
101,1
101,1
92,2
46,2
69,2
80,5
48,9
46,5
66,1
59,6
60,9
60,4
91,9
90,5
88,0
79,7
82,2
95,5
84,3
131,9
114,6
95,4
77,0
79,9
71,0
76,0

0707 00 05
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2032/2000 van de Commissie (PB L 243 van 28.9.2000, blz. 14). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 749/2001 VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
tot wĳziging van bĳlage II bĳ Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlĳke oorsprong
(Voor de EER relevante tekst)

verwĳderd en bĳgevolg moeten ook steeds maximumwaarden voor residuen in spier- of vetweefsel worden
vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26
juni 1990 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van
dierlĳke oorsprong (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2908/2000 van de Commissie (2), inzonderheid op de artikelen 7 en 8,

(5)

Wat geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
betreft die aan legpluimvee, melkvee of honingbĳen
worden toegediend, moeten ook maximumwaarden
voor residuen in eieren, melk en honing worden vastgesteld.

(6)

Thiamylal en thiopentalnatrium dienen in bĳlage II bĳ
Verordening (EEG) nr. 2377/90 te worden opgenomen.

(7)

Er moet worden voorzien in een voldoende lange
termĳn alvorens deze verordening van kracht wordt,
teneinde de lidstaten toe te laten om, met het oog op de
bepalingen van deze verordening, eventueel de nodige
aanpassingen aan te brengen in de reeds eerder overeenkomstig Richtlĳn 81/851/EEG van de Raad (3), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/37/EG van de
Commissie (4), verleende verguningen voor het op de
markt brengen van de bedoelde geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens Verordening (EEG) nr. 2377/90 moeten er
geleidelĳk maximumwaarden worden vastgesteld voor
residuen van alle farmacologisch werkzame substanties
die in de Gemeenschap worden gebruikt in aan voedselproducerende dieren toegediende geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.

(2)

Alvorens maximumwaarden voor residuen worden vastgesteld, moeten alle relevante gegevens betreffende de
veiligheid van de residuen van de stof in kwestie voor de
consument van levensmiddelen van dierlĳke oorsprong,
alsmede het efect van residuen op de industriële verwerking van de levensmiddelen door het Permanent Comité
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik zĳn
onderzocht.

(3)

(4)

Bĳ het vaststellen van maximumwaarden voor residuen
van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in
levensmiddelen van dierlĳke oorsprong dient te worden
omschreven in welke diersoorten residuen mogen
worden aangetroffen, welke concentraties daarvan in elk
voor consumptie in aanmerking komend weefsel van
een behandeld dier toelaatbaar zĳn (te onderzoeken
weefsel) en welk type residu voor de controle van de
residuen van belang is (indicatorresidu).
Voor de controle van residuen zoals door de desbetreffende communautaire wetgeving wordt voorgeschreven,
zullen meestal maximumwaarden voor residuen in de te
onderzoeken weefsels, de lever of de nieren moeten
worden vastgesteld. Lever en nieren worden vaak uit
voor de internationale handel bestemde karkassen

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 1.
(2) PB L 336 van 30.12.2000, blz. 72.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bĳlage II bĳ Verordening (EEG) nr. 2377/90 wordt gewĳzigd
zoals bepaald in de bĳlage bĳ deze verordening.

Artikel 2
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 vanaf de zestigste dag na haar bekendmaking.
(3) PB L 317 van 6.11.1981, blz. 1.
(4) PB L 139 van 10.6.2000, blz. 25.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

L 109/33

L 109/34

BĲLAGE
Bĳlage II bĳ Verordening (EEG) nr. 2377/90 wordt als volgt gewĳzigd:
2. Organische stoffen
Farmacologisch werkzame substantie(s)

Diersoorten

Overige bepalingen

Alle voedselproducerende zoogdieren

Uitsluitend voor intraveneuze toediening

Thiopentalnatrium

Alle voedselproducerende soorten

Uitsluitend voor intraveneuze toediening”

NL

„Thiamylal
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VERORDENING (EG) Nr. 750/2001 VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
tot wĳziging van bĳlage II bĳ Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlĳke oorsprong
(Voor de EER relevante tekst)

waarden voor residuen in spier- of vetweefsel worden
vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(5)

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26
juni 1990 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van
dierlĳke oorsprong (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 749/2001 van de Comissie (2), inzonderheid op de artikelen
7 en 8,

Wat geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
betreft die aan legpluimvee, melkvee of honingbĳen
worden toegediend, moeten ook maximumwaarden
voor residuen in eieren, melk en honing worden vastgesteld.

(6)

Acetylsalicylzuur, acetylsalicylzuur DL-lysine, carbasalaatcalcium en natriumacetylsalicylaat dienen in bĳlage II
bĳ Verordening (EEG) nr. 2377/90 te worden opgenomen.

(7)

Er moet worden voorzien in een voldoende lange
termĳn alvorens deze verordening van kracht wordt,
teneinde de lidstaten toe te laten om, met het oog op de
bepalingen van deze verordening, eventueel de nodige
aanpassingen aan te brengen in de reeds eerder overeenkomstig Richtlĳn 81/851/EEG van de Raad (3), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/37/EG van de
Commissie (4), verleende vergunningen voor het op de
markt brengen van de bedoelde geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens Verordening (EEG) nr. 2377/90 moeten er
geleidelĳk maximumwaarden worden vastgesteld voor
residuen van alle farmacologisch werkzame substanties
die in de Gemeenschap worden gebruikt in aan voedselproducerende dieren toegediende geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.

(2)

Alvorens maximumwaarden voor residuen worden vastgesteld, moeten alle relevante gegevens betreffende de
veiligheid van de residuen van de stof in kwestie voor de
consument van levensmiddelen van dierlĳke oorsprong,
alsmede het effect van residuen op de industriële verwerking van de levensmiddelen door het Permanent Comité
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik zĳn
onderzocht.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
(3)

(4)

Bĳ het vaststellen van maximumwaarden voor residuen
van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in
levensmiddelen van dierlĳke oorsprong dient te worden
omschreven in welke diersoorten residuen mogen
worden aangetroffen, welke concentraties daarvan in elk
voor consumptie in aanmerking komend weefsel van
een behandeld dier toelaatbaar zĳn (te onderzoeken
weefsel) en welk type residu voor de controle van de
residuen van belang is (indicatorresidu).
Voor de controle van residuen zoals door de desbetreffende communautaire wetgeving wordt voorgeschreven,
zullen meestal maximumwaarden voor residuen in de te
onderzoeken weefsels, de lever of de nieren moeten
worden vastgesteld. Lever en nieren worden vaak uit
voor de internationale handel bestemde karkassen
verwĳderd en bĳgevolg moeten ook steeds maximum-

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 1.
(2) Zie bladzĳde 32 van dit Publicatieblad.

Artikel 1
Bĳlage II bĳ Verordening (EEG) nr. 2377/90 wordt gewĳzigd
zoals bepaald in de bĳlage bĳ deze verordening.

Artikel 2
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 vanaf de zestigste dag na haar bekendmaking.
(3) PB L 317 van 6.11.1981, blz. 1.
(4) PB L 139 van 10.6.2000, blz. 25.

L 109/36

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

19.4.2001

19.4.2001

BĲLAGE
Bĳlage II bĳ Verordening (EEG) nr. 2377/90 wordt als volgt gewĳzigd:
2. Organische stoffen
Farmacologisch werkzame stubstantie(s)

Acetylsalicylzuur DL-lysine

Natriumacetylsalicylaat

Runderen
Varkens
Kippen
Runderen
Varkens
Kippen
Runderen
Varkens
Kippen

Niet te gebruiken bĳ dieren die melk voor menselĳke consumptie produceren
Niet te gebruiken bĳ dieren die eieren voor menselĳke consumptie produceren
Niet te gebruiken bĳ dieren die melk voor menselĳke consumptie produceren
Niet te gebruiken bĳ dieren die eieren voor menselĳke consumptie produceren
Niet te gebruiken bĳ dieren die melk voor menselĳke consumptie produceren
Niet te gebruiken bĳ dieren die eieren voor menselĳke consumptie produceren
Niet te gebruiken bĳ dieren die melk voor menselĳke consumptie produceren
Niet te gebruiken bĳ dieren die eieren voor menselĳke consumptie produceren”

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Carbasalaatcalcium

Runderen
Varkens
Kippen

Overige bepalingen

NL

„Acetylsalicylzuur

Diersoorten
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VERORDENING (EG) Nr. 751/2001 VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprĳzen voor anjers en rozen met het
oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelĳke Jordaanoever en de
Gazastrook
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van 21
december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toepassing van preferentiële douanerechten bĳ invoer van
bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit
Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelĳke
Jordaanoever en de Gazastrook (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1300/97 (2), en met name op artikel 5, lid
2, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
De communautaire invoer- en producentenprĳzen voor
eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros),
grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen worden krachtens
artikel 2, lid 2, en artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4088/87
om de twee weken vastgesteld en gelden telkens voor twee
weken. Deze prĳzen worden, overeenkomstig artikel 1 ter van
Verordening (EEG) nr. 700/88 van de Commissie van 17 maart
1988 houdende een aantal uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van bepaalde
producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus,

Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelĳke Jordaanoever
en de Gazastrook (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2062/97 (4), voor een periode van twee weken vastgesteld
op basis van de gewogen gegevens die de lidstaten meedelen.
Deze prĳzen moeten onverwĳld worden vastgesteld, om te
kunnen bepalen welke douanerechten moeten worden toegepast. Het is bĳgevolg wenselĳk te bepalen dat de onderhavige
verordening onmiddellĳk in werking treedt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 1 ter van Verordening (EEG) nr. 700/88 bedoelde
communautaire producenten- en invoerprĳzen voor eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros), grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen, voor een periode van twee
weken, zĳn vastgesteld in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 april 2001.
Zĳ is van toepassing van 18 april tot en met 1 mei 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 382 van 31.12.1987, blz. 22.
(2) PB L 177 van 5.7.1997, blz. 1.

(3) PB L 72 van 18.3.1988, blz. 16.
(4) PB L 289 van 22.10.1997, blz. 1.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 18 april 2001 tot vaststelling van de communautaire producenten- en
invoerprĳzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde
producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelĳke
Jordaanoever en de Gazastrook
(in EUR per 100 stuks)
Periode: 18 april tot en met 1 mei 2001
Eenbloemige
anjers
(standaard)

Veelbloemige
anjers
(tros)

Grootbloemige
rozen

Kleinbloemige
rozen

14,78

10,67

24,15

15,00

Eenbloemige
anjers
(standaard)

Veelbloemige
anjers
(tros)

Grootbloemige
rozen

Kleinbloemige
rozen

Israël

10,42

7,57

10,53

11,89

Marokko

14,74

14,68

—

—

Cyprus

—

—

—

—

Jordanië

—

—

—

—

Westelĳke Jordaanoever
en Gazastrook

—

—

—

—

Communautaire
producentenprĳzen

Communautaire
invoerprĳzen

L 109/40
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VERORDENING (EG) Nr. 752/2001 VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het
gemeenschappelĳk douanetarief bĳ invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit
Israël
Commissie (6), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2062/97 (7).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van 21
december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toepassing van preferentiële douanerechten bĳ invoer van
bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit
Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelĳke
Jordaanoever en de Gazastrook (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1300/97 (2), inzonderheid op artikel 5, lid
2, onder b),

(5)

Uit de waarnemingen die overeenkomstig het bepaalde
in de Verordeningen (EEG) nr. 4088/87 en (EEG) nr.
700/88 zĳn verricht, moet geconcludeerd worden dat de
in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4088/87
bedoelde voorwaarden vervuld zĳn voor een schorsing
van het preferentiële douanerecht voor eenbloemige
anjers (standaard) van oorsprong uit Israël. Derhalve
geldt het recht van het gemeenschappelĳk douanetarief
opnieuw.

(6)

Het contingent voor de betrokken producten geldt voor
de periode van 1 januari tot en met 31 december 2001.
Het preferentiële recht wordt derhalve uiterlĳk tot het
einde van deze periode geschorst en geldt eveneens
uiterlĳk tot het einde van die periode opnieuw het
gemeenschappelĳk douanetarief.

(7)

De Commissie dient, in de periodes tussen de vergaderingen van het Comité van beheer voor levende planten
en producten van de bloementeelt, deze maatregelen
zonder het advies van het comité vast te stellen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bĳ Verordening (EEG) nr. 4088/87 zĳn de voorwaarden
vastgesteld voor de toepassing van een preferentieel
douanerecht op grootbloemige rozen, kleinbloemige
rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veelbloemige
anjers (tros) binnen de tariefcontingenten die jaarlĳks
worden geopend voor de invoer van verse snĳbloemen
in de Gemeenschap.

(2)

Bĳ Verordening (EG) nr. 1981/94 van de Raad (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 563/2000 van
de Commissie (4), zĳn communautaire tariefcontingenten
geopend en is de wĳze van beheer daarvan vastgesteld
voor afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen,
vers, van oorsprong uit Algerĳe, Cyprus, Egypte, Israël,
Jordanië, Malta, Marokko, de Westelĳke Jordaanoever en
de Gazastrook, Tunesië en Turkĳe, alsmede modaliteiten
voor de verlenging of aanpassing van die contingenten.

(3)

Bĳ Verordening (EG) nr. 751/2001 van de Commissie (5)
zĳn de communautaire productie- en invoerprĳzen voor
anjers en rozen in het kader van de betrokken regeling
vastgesteld.

(4)

De uitvoeringsbepalingen van de betrokken regeling zĳn
vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr. 700/88 van de

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

PB L 382 van 31.12.1987, blz. 22.
PB L 177 van 5.7.1997, blz. 1.
PB L 199 van 2.8.1994, blz. 1.
PB L 68 van 16.3.2000, blz. 46.
Zie bladzĳde 38 van dit Publicatieblad.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de invoer van eenbloemige anjers (standaard) (GN-code
ex 0603 10 20) van oorsprong uit Israël wordt het bĳ Verordening (EG) nr. 1981/94 vastgestelde preferentiële douanerecht
geschorst en geldt het recht van het gemeenschappelĳk douanetarief opnieuw.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 april 2001.
(6) PB L 72 van 18.3.1988, blz. 16.
(7) PB L 289 van 22.10.1997, blz. 1.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 753/2001 VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het
gemeenschappelĳk douanetarief bĳ invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit Israël
Commissie (6), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2062/97 (7).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van 21
december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toepassing van preferentiële douanerechten bĳ invoer van
bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit
Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelĳke
Jordaanoever en de Gazastrook (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1300/97 (2), inzonderheid op artikel 5, lid
2, onder b),

(5)

Uit de waarnemingen die overeenkomstig het bepaalde
in de Verordeningen (EEG) nr. 4088/87 en (EEG) nr.
700/88 zĳn verricht, moet worden geconcludeerd dat de
in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4088/87
bedoelde voorwaarden vervuld zĳn voor een schorsing
van het preferentiële douanerecht voor veelbloemige
anjers (tros) van oorsprong uit Israël. Het recht van het
gemeenschappelĳk douanetarief geldt derhalve opnieuw.

(6)

Het contingent voor de betrokken producten geldt voor
de periode van 1 januari tot en met 31 december 2001.
Het preferentiële recht wordt derhalve uiterlĳk tot het
einde van deze periode geschorst en het gemeenschappelĳk douanetarief geldt eveneens opnieuw uiterlĳk tot
het einde van die periode.

(7)

De Commissie dient, in de periodes tussen de vergaderingen van het Comité van beheer voor levende planten
en producten van de bloementeelt, deze maatregelen
zonder het advies van het comité vast te stellen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bĳ Verordening (EEG) nr. 4088/87 zĳn de voorwaarden
vastgesteld voor de toepassing van een preferentieel
douanerecht op grootbloemige rozen, kleinbloemige
rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veelbloemige
anjers (tros) binnen de tariefcontingenten die jaarlĳks
worden geopend voor de invoer van verse snĳbloemen
in de Gemeenschap.

(2)

Bĳ Verordening (EG) nr. 1981/94 van de Raad (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 563/2000 van
de Commissie (4), zĳn communautaire tariefcontingenten
geopend en is de wĳze van beheer daarvan vastgesteld
voor afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen,
vers, respectievelĳk van oorsprong uit Cyprus, Egypte,
Israël, Malta, Marokko, de Westelĳke Jordaanoever en de
Gazastrook.

(3)

Bĳ Verordening (EG) nr. 751/2001 van de Commissie (5)
zĳn de communautaire productie- en invoerprĳzen voor
anjers en rozen in het kader van de betrokken regeling
vastgesteld.

(4)

De uitvoeringsbepalingen van de betrokken regeling zĳn
vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr. 700/88 van de

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

PB L 382 van 31.12.1987, blz. 22.
PB L 177 van 5.7.1997, blz. 1.
PB L 199 van 2.8.1994, blz. 1.
PB L 68 van 16.3.2000, blz. 46.
Zie bladzĳde 38 van dit Publicatieblad.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de invoer van veelbloemige anjers (tros) (GN-code
0603 10 20) van oorsprong uit Israël wordt het bĳ Verordening (EG) nr. 1981/94 vastgestelde preferentiële douanerecht
geschorst en geldt het recht van het gemeenschappelĳk douanetarief opnieuw.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 april 2001.
(6) PB L 72 van 18.3.1988, blz. 16.
(7) PB L 289 van 22.10.1997, blz. 71.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 754/2001 VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het
gemeenschappelĳk douanetarief bĳ invoer van kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De uitvoeringsbepalingen van de betrokken regeling zĳn
vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr. 700/88 van de
Commissie (6), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2062/97 (7).

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(5)

Uit de waarnemingen die overeenkomstig het bepaalde
in de Verordeningen (EEG) nr. 4088/87 en (EEG) nr.
700/88 zĳn verricht, moet worden geconcludeerd dat de
in artikel 2, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 4088/87
bedoelde voorwaarden vervuld zĳn voor een schorsing
van het preferentiële douanerecht voor kleinbloemige
rozen van oorsprong uit Israël. Derhalve geldt het recht
van het gemeenschappelĳk douanetarief opnieuw.

(6)

Het contingent voor de betrokken producten geldt voor
de periode van 1 januari tot en met 31 december 2001.
Het preferentiële recht wordt derhalve uiterlĳk tot het
einde van deze periode geschorst en eveneens uiterlĳk
tot het einde van die periode geldt opnieuw het gemeenschappelĳk douanetarief.

(7)

De Commissie dient, in de periodes tussen de vergaderingen van het Comité van beheer voor levende planten
en producten van de bloementeelt, deze maatregelen
zonder het advies van het comité vast te stellen,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van 21
december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toepassing van preferentiële douanerechten bĳ invoer van
bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit
Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelĳke
Jordaanoever en de Gazastrook (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1300/97 (2), inzonderheid op artikel 5, lid
2, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bĳ Verordening (EEG) nr. 4088/87 zĳn de voorwaarden
vastgesteld voor de toepassing van een preferentieel
douanerecht op grootbloemige rozen, kleinbloemige
rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veelbloemige
anjers (tros) binnen de tariefcontingenten die jaarlĳks
worden geopend voor de invoer van verse snĳbloemen
in de Gemeenschap.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
(2)

(3)

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

Bĳ Verordening (EG) nr. 1981/94 van de Raad (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 563/2000 van
de Commissie (4), zĳn communautaire tariefcontingenten
geopend en is de wĳze van beheer daarvan vastgesteld
voor een aantal producten van oorsprong uit Algerĳe,
Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Malta, Marokko, de
Westelĳke Jordaanoever en de Gazastrook, Tunesië en
Turkĳe, alsmede modaliteiten voor de verlenging of
aanpassing van die contingenten.

Bĳ Verordening (EG) nr. 751/2001 van de Commissie (5)
zĳn de communautaire productie- en invoerprĳzen voor
anjers en rozen in het kader van de betrokken regeling
vastgesteld.
PB L 382 van 31.12.1987, blz. 22.
PB L 177 van 5.7.1997, blz. 1.
PB L 199 van 2.8.1994, blz. 1.
PB L 68 van 16.3.2000, blz. 46.
Zie bladzĳde 38 van dit Publicatieblad.

Artikel 1
Voor de invoer van kleinbloemige rozen (GN-code
ex 0603 10 10) van oorsprong uit Israël wordt het bĳ Verordening (EG) nr. 1981/94 vastgestelde preferentiële douanerecht
geschorst en geldt het recht van het gemeenschappelĳk douanetarief opnieuw.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 april 2001.
(6) PB L 72 van 18.3.1988, blz. 16.
(7) PB L 289 van 22.10.1997, blz. 1.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 755/2001 VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer van olĳfolie
kosten voor de uitvoer van de producten op de wereldmarkt.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van 22
september 1966 houdende de totstandbrenging van een
gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector oliën en
vetten (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2826/
2000 (2), en met name op artikel 3, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
Overeenkomstig artikel 3 van Verordening nr. 136/
66/EEG, wanneer de prĳs in de Gemeenschap hoger is
dan de prĳsnoteringen op de wereldmarkt, kan het
verschil tussen deze prĳzen kan worden overbrugd door
een restitutie bĳ de uitvoer van olĳfolie naar derde
landen.
(2)
De regelen betreffende de vaststelling en de toekenning
van de restitutie bĳ uitvoer van olĳfolie zĳn vastgesteld
bĳ Verordening (EEG) nr. 616/72 van de Commissie (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EEG) nr. 2962/
77 (4).
(3)
De restitutie moet overeenkomstig artikel 3, lid 3, van
Verordening nr. 136/66/EEG voor de gehele Gemeenschap gelĳk zĳn.
(4)
Overeenkomstig artikel 3, lid 4, van Verordening nr.
136/66/EEG moet de restitutie voor olĳfolie moet
worden vastgesteld met inachtneming van de situatie en
de verwachte ontwikkeling van de olĳfolieprĳzen en de
beschikbare hoeveelheden op de markt van de Gemeenschap en van de olĳfolieprĳzen op de wereldmarkt.
Ingeval de situatie op de wereldmarkt het niet mogelĳk
maakt de gunstigste noteringen voor olĳfolie te bepalen,
kan evenwel rekening worden gehouden met de wereldmarktprĳs van de voornaamste concurrerende plantaardige oliën en met het gedurende een representatieve
periode geconstateerde verschil tussen deze prĳs en die
van olĳfolie. Het restitutiebedrag mag niet hoger zĳn
dan het verschil tussen de prĳs voor olĳfolie in de
Gemeenschap en die op de wereldmarkt, in voorkomend
geval aangepast teneinde rekening te houden met de

(5)

Overeenkomstig artikel 3, lid 3, derde alinea, onder b),
van Verordening nr. 136/66/EEG, kan worden beslist
om de restitutie bĳ openbare inschrĳving vast te stellen.
De openbare inschrĳving heeft betrekking op het bedrag
van de restitutie en kan worden beperkt tot sommige
landen van bestemming, bepaalde hoeveelheden, kwaliteiten en aanbiedingsvormen.

(6)

Overeenkomstig artikel 3, lid 3, tweede alinea, van
Verordening nr. 136/66/EEG kan de restitutie voor olĳfolie echter verschillend kan worden vastgesteld naar
gelang van de bestemming, wanneer de situatie op de
wereldmarkt of de bĳzondere eisen van bepaalde
markten zulks noodzakelĳk maken.

(7)

De restitutie moet ten minste eenmaal per maand moet
worden vastgesteld. Zĳ kan indien nodig tussentĳds
worden gewĳzigd.

(8)

De toepassing van deze regelen op de huidige marktsituatie in de sector olĳfolie, en met name op de prĳzen
van dit product in de Gemeenschap, alsmede op de
markten van derde landen brengt met zich dat de restitutie moet worden bepaald op de in de bĳlage genoemde
bedragen.

(9)

Het Comité van beheer voor oliën en vetten heeft geen
advies uitgebracht binnen de door zĳn voorzitter
bepaalde termĳn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ de uitvoer van de in artikel 1, lid 2, onder c),
van Verordening nr. 136/66/EEG bedoelde producten, worden
vastgesteld op de in de bĳlage aangegeven bedragen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 april 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

172 van 30.9.1966, blz. 3025/66.
L 328 van 23.12.2000, blz. 2.
L 78 van 31.3.1972, blz. 1.
L 348 van 30.12.1977, blz. 53.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 18 april 2001 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer van olĳfolie
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2032/2000 van de Commissie
(PB L 243 van 28.9.2000, blz. 14).
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VERORDENING (EG) Nr. 756/2001 VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit
Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië
telĳke vraagstukken bĳ de invoer van runderen, varkens,
schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten
uit derde landen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 97/
79/EG (4), onverlet laat,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad van 20
juli 1998 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van
oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de
Stille Oceaan (de ACS-staten) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 715/90 (1), en met name op artikel 30,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1918/98 van de Commissie van
9 september 1998 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen in de sector rundvlees voor Verordening (EG) nr. 1706/
98 van de Raad tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen,
van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en
de Stille Oceaan (de ACS-staten) en houdende intrekking van
Verordening (EG) nr. 589/96 (2), en met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1918/98 kunnen voor producten van de sector rundvlees invoercertificaten worden afgegeven. De invoer
mag evenwel de voor ieder van de betrokken uitvoerende derde landen vastgestelde hoeveelheid niet overschrĳden.
Voor producten van oorsprong uit Botswana, Kenia,
Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië overstĳgen de hoeveelheden, uitgedrukt in vlees zonder been,
waarvoor van 1 tot en met 10 april 2001 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1918/98 certificaten zĳn
aangevraagd, niet de voor deze landen beschikbare
hoeveelheden. Bĳgevolg kunnen voor de aangevraagde
hoeveelheden invoercertificaten worden afgegeven.
De hoeveelheden, waarvoor met ingang van 1 mei 2001
certificaten kunnen worden aangevraagd binnen de
totale hoeveelheid van 52 100 ton, dienen te worden
vastgesteld.
Er dient op te worden gewezen dat deze verordening
Richtlĳn 72/462/EEG van de Raad van 12 december
1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrech-

(1) PB L 215 van 1.8.1998, blz. 12.
(2) PB L 250 van 10.9.1998, blz. 16.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hieronder vermelde lidstaten geven op 21 april 2001 voor
de onderstaande hoeveelheden producten van de sector rundvlees, uitgedrukt in vlees zonder been, van oorsprong uit
sommige staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan, invoercertificaten af voor de daarbĳ vermelde landen
van oorsprong:
Verenigd Koninkrĳk:
— 900 ton van oorsprong uit Botswana,
— 1 006 ton van oorsprong uit Namibië,
— 250 ton van oorsprong uit Zimbabwe,
Duitsland:
— 100 ton van oorsprong uit Botswana,
— 20 ton van oorsprong uit Namibië.

Artikel 2
Certificaataanvragen kunnen overeenkomstig artikel 3, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1918/98 in de eerste tien dagen van
de maand mei 2001 worden ingediend voor de volgende
hoeveelheden rundvlees zonder been:
Botswana:

12 786 ton,

Kenia:

142 ton,

Madagaskar:

7 579 ton,

Swaziland:

3 363 ton,

Zimbabwe:

4 850,050 ton,

Namibië:

10 084 ton.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 21 april 2001.
(3) PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28.
(4) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 757/2001 VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
palingen voor de toekenning van uitvoerrestituties in de
sector suiker (5). Het aldus berekende restitutiebedrag
voor gearomatiseerde suiker en suiker waaraan kleurstoffen zĳn toegevoegd, moet gelden voor de hoeveelheid sacharose in de betreffende suiker en bĳgevolg
worden vastgesteld per percent sacharosegehalte.

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), inzonderheid op
artikel 18, lid 5, tweede alinea,

(4)

De toestand op de wereldmarkt of de bĳzondere eisen
van bepaalde markten kunnen het noodzakelĳk maken
de restitutie voor suiker naar gelang van de bestemming
te variëren.

(5)

In bĳzondere gevallen kan het bedrag van de restitutie
worden vastgesteld bĳ besluiten van verschillende aard.

(6)

De restitutie moet elke twee weken worden vastgesteld.
De restitutie kan tussentĳds gewĳzigd worden.

(7)

De toepassing van deze regels op de huidige situatie van
de suikermarkt en met name op de noteringen of prĳzen
van suiker in de Gemeenschap en op de wereldmarkt
voert tot het vaststellen van de restitutie ter hoogte van
de in de bĳlage aangegeven bedragen.

(8)

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

Overwegende hetgeen volgt:
Krachtens artikel 18 van Verordening (EG) nr. 2038/
1999 kan het verschil tussen de noteringen of de prĳzen
op de wereldmarkt voor de in artikel 1, lid 1, onder a),
van die verordening genoemde producten en de prĳzen
voor deze producten in de Gemeenschap overbrugd
worden door een restitutie bĳ de uitvoer.

(1)

Krachtens Verordening (EEG) nr. 2038/1999 moeten de
restituties voor witte suiker en ruwe suiker, welke niet
gedenatureerd en in onveranderde vorm uitgevoerd zĳn,
vastgesteld worden rekening houdend met de toestand
op de markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt
voor suiker, en vooral met de in artikel 19 van
genoemde verordening bedoelde prĳs- en kostenelementen. Volgens dit artikel moet eveneens met het
economische aspect van de voorgenomen uitvoertransactie rekening worden gehouden.

(2)

Voor ruwe suiker moet de restitutie vastgesteld worden
voor de standaardkwaliteit die bepaald is in artikel 1 van
Verordening (EEG) nr. 431/68 van de Raad van 9 april
1968 houdende vaststelling van de standaardkwaliteit
voor ruwe suiker en van de plaats van grensoverschrĳding van de Gemeenschap voor de berekening van de
cif-prĳzen in de sector suiker (3), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 3290/94 (4). Deze restitutie werd bovendien vastgesteld overeenkomstig artikel 19, lid 4, van
Verordening (EEG) nr. 2038/1999. Kandĳsuiker werd
omschreven in Verordening (EG) nr. 2135/95 van de
Commissie van 7 september 1995 inzake uitvoeringsbe-

(3)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ de uitvoer in onveranderde vorm van de in
artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2038/1999
genoemde producten, welke niet gedenatureerd zĳn, worden
vastgesteld overeenkomstig de bedragen aangegeven in de
bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 april 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
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.
89 van 10.4.1968, blz. 3.
349 van 31.12.1994, blz. 105.

(5) PB L 214 van 8.9.1995, blz. 16.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 18 april 2001 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer van witte en
ruwe suiker in onveranderde vorm
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % sacharose × 100 kg
nettoproduct
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % sacharose × 100 kg
nettoproduct

Restitutiebedrag

36,89
35,37
36,89
35,37

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,4010
40,10
41,37
41,37
0,4010

(1) Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 %. Indien het rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwĳkt van
92 %, wordt het bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 19, lid 4, van Verordening (EG)
nr. 2038/1999.
(2) Vaststelling geschorst door Verordening (EEG) nr. 2689/85 van de Commissie (PB L 255 van 26.9.1985, blz. 12), gewĳzigd bĳ
Verordening (EEG) nr. 3251/85 (PB L 309 van 21.11.1985, blz. 14).

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2032/2000 van de Commissie
(PB L 243 van 28.9.2000, blz. 14).
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VERORDENING (EG) Nr. 758/2001 VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bĳ uitvoer van witte suiker voor de 35e
deelinschrĳving in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000
situatie en de te verwachten ontwikkeling van de suikermarkt in de Gemeenschap en daarbuiten.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) 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), met name op
artikel 18, lid 5, tweede alinea, onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1531/2000 van de
Commissie van 13 juli 2000 betreffende een permanente
inschrĳving voor de vaststelling van heffingen en/of
restituties bĳ uitvoer van witte suiker (3), worden deelinschrĳvingen gehouden voor de uitvoer van deze suiker.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1531/2000 naar gelang van het
geval, wordt een maximumbedrag van de restitutie bĳ
uitvoer vastgesteld voor de betrokken deelinschrĳving,
waarbĳ met name rekening wordt gehouden met de

(3)

Na onderzoek van de offertes moeten de in artikel 1
bedoelde bepalingen worden vastgesteld voor de 35e
deelinschrĳving.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 35e deelinschrĳving voor witte suiker, gehouden
krachtens Verordening (EG) nr. 1531/2000, wordt het maximumbedrag van de restitutie bĳ uitvoer vastgesteld op
44,445 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 april 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 252 van 25.9.1999, blz. 1.
(2) PB L 175 van 14.7.2000, blz. 59.
(3) PB L 175 van 14.7.2000, blz. 69.
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VERORDENING (EG) Nr. 759/2001 VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prĳzen en de bedragen van de
aanvullende invoerrechten voor melasse
slechts betrekking heeft op een geringe en niet voor de
markt representatieve hoeveelheid. Er moet evenmin
rekening worden gehouden met die aanbiedingsprĳzen
waarvan mag worden aangenomen dat ze niet representatief zĳn voor de werkelĳke marktontwikkeling.

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. 1422/95 van de Commissie van
23 juni 1995 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de
uitvoeringsbepalingen voor de invoer van melasse en tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 785/68 (3), en met name op
artikel 1, lid 2, en artikel 3, lid 1,

(5)

Om gegevens te verkrĳgen die vergelĳkbaar zĳn met die
voor melasse van de standaardkwaliteit, moeten de
prĳzen, naar gelang van de kwaliteit van de aangeboden
melasse, worden verhoogd of verlaagd op basis van de
resultaten die bĳ toepassing van artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 785/68 worden verkregen.

(6)

Een representatieve prĳs kan bĳ uitzondering voor een
beperkte tĳd ongewĳzigd gehandhaafd worden wanneer
de Commissie geen kennis meer heeft kunnen nemen
van de aanbiedingsprĳs waarvan is uitgegaan voor de
vorige vaststelling van de representatieve prĳs, en
wanneer de beschikbare aanbiedingsprĳzen die niet
voldoende representatief lĳken te zĳn voor de werkelĳke
markttendens, plotselinge en aanzienlĳke wĳzigingen
van de representatieve prĳs teweeg zouden brengen.

(7)

Indien er een verschil is tussen de reactieprĳs voor het
betrokken product en de representatieve prĳs, moeten
aanvullende invoerrechten worden vastgesteld overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1422/95. Als
de invoerrechten worden geschorst overeenkomstig
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1422/95, moeten
specifieke bedragen ter vervanging van die rechten
worden vastgesteld.

(8)

Toepassing van deze bepalingen leidt tot de representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor de
betrokken producten zoals die worden vastgesteld in de
bĳlage bĳ deze verordening.

(9)

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

Overwegende hetgeen volgt:
In Verordening (EG) nr. 1422/95 is bepaald dat de cifinvoerprĳs voor melasse, hierna „representatieve prĳs”
genoemd, wordt vastgesteld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 785/68 van de Commissie (4). Deze prĳs
geldt voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 785/68.

(1)

De representatieve prĳs voor melasse wordt berekend
voor een plaats van grensoverschrĳding van de Gemeenschap, namelĳk Amsterdam. Bĳ de berekening van deze
prĳs moet worden uitgegaan van de gunstigste aankoopmogelĳkheden op de wereldmarkt, die worden vastgesteld op grond van de noteringen of prĳzen op deze
markt, aangepast op basis van de eventuele kwaliteitsverschillen ten opzichte van de standaardkwaliteit. De standaardkwaliteit van melasse is vastgesteld bĳ Verordening
(EEG) nr. 785/68.

(2)

Voor de constatering van de gunstigste aankoopmogelĳkheden op de wereldmarkt moet rekening worden
gehouden met alle gegevens betreffende de op de
wereldmarkt gedane aanbiedingen, de op belangrĳke
markten in derde landen geconstateerde prĳzen en de in
het internationale handelsverkeer tot stand gekomen
verkooptransacties, waarvan de Commissie door de
lidstaten of op eigen initiatief kennis heeft genomen.
Krachtens artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 785/68
bĳ die constatering kan worden uitgegaan van een
gemiddelde van verschillende prĳzen wanneer dat
gemiddelde beschouwd kan worden als representatief
voor de werkelĳke marktontwikkeling.

(3)

Er wordt geen rekening met die gegevens gehouden
wanneer de goederen niet van gezonde handelskwaliteit
zĳn of wanneer de in de aanbieding vermelde prĳs

(4)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

252
175
141
145

van
van
van
van

25.9.1999,
14.7.2000,
24.6.1995,
27.6.1968,

blz.
blz.
blz.
blz.

1.
59.
12.
12.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten
voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1422/95
bedoelde producten worden vastgesteld zoals aangegeven in de
bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 april 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 18 april 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de
representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor melasse
(in EUR)
Toe te passen recht bĳ invoer
als gevolg van schorsing
van de invoerrechten,
als bedoeld in artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 1422/95,
per 100 kg netto van het
betrokken product (2)

Representatieve prĳs
per 100 kg netto
van het betrokken product

Aanvullend recht
per 100 kg netto
van het betrokken product

1703 10 00 (1)

9,40

—

0

1703 90 00 (1)

11,94

—

0

GN-code

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 785/68.
(2) Dit bedrag vervangt, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1422/95, het voor deze producten vastgestelde bedrag van het
recht van het gemeenschappelĳk douanetarief.
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VERORDENING (EG) Nr. 760/2001 VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in april 2001 ingediende
aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bĳzondere
behandeling geldt bĳ invoer in een derde land
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie van
26 juni 1995 houdende bĳzondere bepalingen voor de invoeren uitvoercertificaten in de sector rundvlees, en tot intrekking
van Verordening (EEG) nr. 2377/80 (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1659/2000 (2), en met name op artikel
12, lid 8,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1445/95 zĳn
voorschriften vastgesteld ten aanzien van de aanvragen
om uitvoercertificaten voor de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2973/79 van de Commissie (3), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EEG) nr. 3434/87 (4),
bedoelde producten.

(1)

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

(2)

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

Artikel 1
Geen enkele aanvraag om uitvoercertificaten voor het in Verordening (EEG) nr. 2973/79 bedoelde rundvlees werd ingediend
voor het tweede kwartaal van 2001.
Artikel 2
In de eerste tien dagen van het derde kwartaal van 2001
kunnen voor vlees als bedoeld in artikel 1, overeenkomstig
artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1445/95 certificaataanvragen worden ingediend voor de hoeveelheid van 3 750 t.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 19 april 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

143
192
336
327

van
van
van
van

27.6.1995, blz. 35.
28.7.2000, blz. 19.
29.12.1979, blz. 44.
18.11.1987, blz. 7.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE
van 4 april 2001
met betrekking tot de beginselen voor de buitengerechtelĳke organen die bĳ de consensuele
beslechting van consumentengeschillen betrokken zĳn
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1016)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/310/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 211,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Teneinde een hoog niveau van consumentenbescherming te garanderen en het vertrouwen van
consumenten te bevorderen, dient de Gemeenschap ervoor te zorgen dat consumenten op eenvoudige en doeltreffende wĳze toegang tot de rechtbank hebben en de beslechting van consumentengeschillen in een eerder stadium te bevorderern en te vergemakkelĳken.

(2)

De voortdurende ontwikkeling van nieuwe vormen van handelstransacties, zoals elektronische
handel, en de verwachte toename van het aantal grensoverschrĳdende transacties maken het noodzakelĳk om bĳzondere aandacht te besteden aan het vergroten van het vertrouwen van de consument,
in het bĳzonder door middel van het garanderen van laagdrempelige toegang tot praktische,
doeltreffende en goedkope verhaalsmogelĳkheden, met inbegrip van toegang via elektronische
middelen. In het door de Europese Raad van Feira van 19-20 juni 2000 goedgekeurde actieplan
e-Europa wordt erkend dat elektronische handel zĳn volledige potentieel uitsluitend kan benutten
indien het vertrouwen van de consument, in samenwerking met consumentenverenigingen, de
industrie en de lidstaten, wordt vergroot door middel van het bevorderen van de toegang tot
alternatieve systemen voor geschillenbeslechting.

(3)

Op 30 maart 1998 keurde de Commissie Aanbeveling 98/257/EG goed betreffende de principes die
van toepassing zĳn op de organen die verantwoordelĳk zĳn voor de buitenrechtelĳke beslechting van
consumentengeschillen (1). Het toepassingsgebied van de aanbeveling was evenwel beperkt tot de
procedures die, ongeacht hun benaming, leiden tot de beslechting van een geschil door de actieve
tussenkomst van een derde persoon die een oplossing voorstelt of oplegt. De procedures die zich
beperken tot een simpele poging de partĳen bĳ elkaar te brengen om hen ervan te overtuigen een
gezamenlĳke oplossing te vinden, vallen er derhalve niet onder.

(4)

In zĳn Resolutie van 25 mei 2000 inzake een communautair netwerk van nationale organen voor de
buitengerechtelĳke beslechting van consumentengeschillen (2) heeft de Raad opgemerkt dat de
buitengerechtelĳke organen die buiten het toepassingsgebied van Aanbeveling 98/257/EG vallen

(1) Aanbeveling van de Commissie van 30 maart 1998 betreffende de principes die van toepassing zĳn op de organen
voor de buitengerechtelĳke beslechting van consumentengeschillen (PB L 115 van 17.4.1998, blz. 31).
(2) PB C 155 van 6.6.2000, blz. 1.
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nuttig voor de consument zĳn. Daarnaast verzocht de Raad de Commissie om, in nauwe samenwerking met de lidstaten, gemeenschappelĳke criteria te ontwikkelen voor de evaluatie van dergelĳke
organen, die onder meer de kwaliteit, billĳkheid en doeltreffendheid van zulke organen garanderen.
In het bĳzonder wordt erop gewezen dat de lidstaten dergelĳke criteria toepassen teneinde dergelĳke
organen of regelingen op te nemen in het netwerk waarnaar verwezen wordt in het werkdocument
van de Commissie over de oprichting van een Europees buitengerechtelĳk netwerk (EB-net) (1).
(5)

Artikel 17 van Richtlĳn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappĳ, met name
de elektronische handel, in de interne markt (2) bepaalt dat de lidstaten ervoor zorgen dat hun
wetgeving geen belemmering vormt voor het gebruik van de uit hoofde van de nationale wetgeving
bestaande buitengerechtelĳke geschillenregelingen.

(6)

Elektronische handel vergemakkelĳkt grensoverschrĳdende transacties tussen ondernemingen en
consumenten. Het economische belang van de meeste van dergelĳke transacties is gering en de
beslechting van dergelĳke geschillen moet derhalve eenvoudig, snel en goedkoop zĳn. Nieuwe
technologieën kunnen een bĳdrage leveren aan de ontwikkeling van elektronische systemen voor
geschillenbeslechting doordat ze een mechanisme bieden voor de doeltreffende beslechting van
geschillen in verschillende rechtsgebieden zonder de noodzaak van persoonlĳk contact. Ze moeten
derhalve worden bevorderd door middel van beginselen die consistente en betrouwbare normen
garanderen, met het oog op het vertrouwen van alle gebruikers.

(7)

In conclusies (3) die op 29 mei 2000 werden goedgekeurd, heeft de Raad de Commissie verzocht een
groenboek op te stellen over alternatieve methoden voor het beslechten van geschillen onder het
burgerlĳk en handelsrecht, teneinde de bestaande situatie te inventariseren en te herzien, en een
breed raadplegingsproces te initiëren.

(8)

Het Europees Parlement roept in zĳn advies met betrekking tot het voorstel voor een verordening
betreffende de rechterlĳke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlĳke en handelszaken (4) op om zoveel mogelĳk gebruik te maken van buitengerechtelĳke
geschillenregelingen voor consumententransacties, in het bĳzonder wanneer de partĳen in verschillende lidstaten zĳn gevestigd en gezien de kosten en de duur van gerechtelĳke procedures voor
geschillenbeslechting. In hun verklaring in verband met de goedkeuring van de bovenvermelde
verordening is er door de Raad en de Commissie op gewezen dat het in het algemeen in het belang
van consumenten en ondernemingen is om te streven naar de minnelĳke schikking van hun
geschillen voordat ze de gerechtelĳke weg bewandelen, en hebben ze het belang benadrukt van het
voortzetten van de werkzaamheden aan alternatieve methoden voor geschillenbeslechting op het
niveau van de Europese Gemeenschap.

(9)

De beginselen in deze aanbeveling hebben geen invloed op de principes in Aanbeveling 98/257/EG
van de Commissie, die moeten worden nageleefd in het geval van procedures die, ongeacht hun
benaming, leiden tot de beslechting van een geschil door de actieve tussenkomst van een derde
persoon die een oplossing voorstelt of oplegt, doorgaans door middel van een bindend of nietbindend formeel besluit. Deze beginselen moeten worden nageleefd door alle procedures met een
derde persoon die, ongeacht hun benaming, de beslechting van een consumentengeschil vergemakkelĳken door het bĳ elkaar brengen en helpen van de partĳen, bĳvoorbeeld door middel van het doen
van informele suggesties betreffende mogelĳke oplossingen, om hen ervan te overtuigen een gezamenlĳke oplossing te vinden. De beginselen zĳn beperkt tot de procedures voor de beslechting van
consumentengeschillen die bedoeld zĳn als alternatief voor gerechtelĳke beslechting. Klachtenregelingen van ondernemingen met rechtstreekse betrokkenheid van de consument of regelingen waarbĳ
een derde partĳ dergelĳke diensten van of namens een onderneming verricht, zĳn derhalve uitgesloten aangezien deze onderdeel uitmaken van de gebruikelĳke contacten tussen de partĳen vóór het
ontstaan van enig geschil dat aan een orgaan met een derde partĳ voor de beslechting van geschillen
of een rechtbank wordt voorgelegd.

(10)

De onpartĳdigheid van deze organen voor geschillenbeslechting moet gewaarborgd zĳn om het
vertrouwen van alle partĳen in de billĳkheid te garanderen. Er moeten passende maatregelen worden
genomen om de onpartĳdigheid te garanderen van de persoon of de groep personen die voor de
geschillenprocedure verantwoordelĳk is, en om te zorgen voor openbaarmaking aan de partĳen van
de informatie waaruit hun onpartĳdigheid en competentie blĳkt, teneinde de partĳen in staat te
stellen een gemotiveerde keuze te maken betreffende het al dan niet meedoen aan de procedure.

(1) SEC(2000) 405.
Zie: http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/acce_just/acce_just06_en.pdf
(2) PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
3) SI(2000) 519.
(
(4) Advies van 21.9.2000, Verordening (EG) nr. 44/2001, PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1.
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(11)

Teneinde ervoor te zorgen dat beide partĳen over toereikende informatie beschikken, moet de
doorzichtigheid van de procedure gewaarborgd zĳn. De overeengekomen oplossing moet door het
voor de procedure verantwoordelĳke orgaan worden vastgelegd en aan de partĳen bekend worden
gemaakt om onzekerheid of onduidelĳkheid in een later stadium te voorkomen.

(12)

Teneinde de doeltreffendheid van deze organen bĳ het beslechten van grensoverschrĳdende
geschillen te vergroten, moeten ze voor beide partĳen, ongeacht waar ze gevestigd zĳn, gemakkelĳk
toegankelĳk en beschikbaar zĳn. Hiertoe moet in het bĳzonder het gebruik van elektronische
middelen worden bevorderd.

(13)

Teneinde ervoor te zorgen dat dergelĳke procedures een realistisch alternatief voor gerechtelĳke
geschillenbeslechting zĳn, moeten zĳ streven naar een oplossing voor de problemen van kosten,
duur, complexiteit en vertegenwoordiging. De doeltreffendheid moet worden gewaarborgd door
middel van maatregelen inzake evenredige of geen kosten, eenvoudige toegang, doeltreffendheid,
toezicht op de vooruitgang van de procedure voor geschillenbeslechting en toereikende informatie
van de partĳen.

(14)

Overeenkomstig artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens is
de toegang tot de gerechten een grondrecht. Het communautaire recht garandeert het vrĳe verkeer
van goederen en diensten op de interne markt. Op basis van deze vrĳheden moeten marktdeelnemers, de consumenten daaronder begrepen, zich voor het beslechten van de geschillen waartoe hun
economische activiteiten aanleiding kunnen geven, op dezelfde wĳze tot de rechterlĳke instanties van
een lidstaat kunnen wenden als de onderdanen van die lidstaat. De buitengerechtelĳke procedures
kunnen niet tot doel hebben het rechtsstelsel te vervangen. Door het volgen van de buitengerechtelĳke weg kan de consument derhalve alleen zĳn recht op toegang tot de gerechten worden
ontnomen wanneer hĳ daar uitdrukkelĳk, met volledige kennis van zaken en nadat het geschil is
ontstaan, mee instemt.

(15)

De billĳkheid van de procedure moet worden gegarandeerd door de partĳen in de gelegenheid te
stellen alle nodige en relevante informatie naar voren te brengen. Afhankelĳk van de organisatie van
de procedure moet de door de partĳen naar voren gebrachte informatie vertrouwelĳk worden
behandeld, tenzĳ de partĳen nadrukkelĳk iets anders overeenkomen of, indien de gekozen aanpak de
confrontatie van de partĳen omvat, zouden passende maatregelen de billĳkheid van de procedure
moeten garanderen. De deelname van de partĳen moet door middel van specifieke maatregelen
worden bevorderd en gecontroleerd, in het bĳzonder door het opvragen van informatie die nodig
kan zĳn voor de billĳke beslechting van het geschil.

(16)

Voordat de partĳen met een voorstel voor een oplossing van het geschil instemmen, moeten zĳ over
voldoende tĳd kunnen beschikken voor bestudering van de details en de eventuele bĳkomende
voorwaarden.

(17)

Teneinde ervoor te zorgen dat de procedures zowel flexibel als billĳk zĳn en dat consumenten tot
een gemotiveerd oordeel kunnen komen, moet hen duidelĳke en begrĳpelĳke informatie worden
gegeven zodat ze de voorgestelde oplossing kunnen beoordelen, indien gewenst advies kunnen
inwinnen en andere oplossingen kunnen overwegen.

(18)

De Commissie zal in haar gegevensbank van buitengerechtelĳke organen voor de beslechting van
consumentengeschillen informatie van de lidstaten opnemen betreffende het gebruik van dergelĳke
beginselen door organen voor geschillenbeslechting die onder het toepassingsgebied van deze
aanbeveling vallen, teneinde ze in het Europees buitengerechtelĳk netwerk (EB-net) op te nemen.

(19)

Tot slot lĳkt, in deze omstandigheden, de vaststelling van beginselen voor organen voor de beslechting van consumentengeschillen die niet onder de principes van Aanbeveling 98/257/EG vallen op
communautair niveau noodzakelĳk, om op een essentieel gebied de door de lidstaten genomen
initiatieven te ondersteunen en aan te vullen, met het oog op het waarborgen van een hoog niveau
van consumentenbescherming, krachtens artikel 153 van het Verdrag. Dit gaat niet verder dan
hetgeen nodig is om een goed verloop van de buitengerechtelĳke procedures voor de beslechting van
consumentengeschillen te waarborgen. Dit is derhalve in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel,

BEVEELT HIERBĲ AAN

dat de beginselen in deel II worden nageleefd door alle bestaande en toekomstige organen die procedures
bieden voor de buitengerechtelĳke beslechting van consumentengeschillen die onder het toepassingsgebied
van deze aanbeveling in deel I vallen:
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I. TOEPASSINGSGEBIED

1. Deze aanbeveling is van toepassing op de organen met derde partĳen voor de beslechting van
consumentengeschillen die, ongeacht hun benaming, geschillen beogen te beslechten door de partĳen bĳ
elkaar te brengen om hen ervan te overtuigen een gezamenlĳke oplossing te vinden.
2. Ze is niet van toepassing op bedrĳfsregelingen voor de behandeling van klachten waarbĳ rechtstreeks
contact tot stand wordt gebracht tussen de onderneming en de consument, of op regelingen die door of
namens een onderneming worden beheerd.

II. BEGINSELEN

A. Onpartĳdigheid
De onpartĳdigheid moet worden gegarandeerd door ervoor te zorgen dat degenen die voor de procedure
verantwoordelĳk zĳn:
a) voor een vaste termĳn worden benoemd en niet zonder wettige reden kunnen worden afgezet;
b) geen bĳzondere relatie met de partĳen hebben die aanleiding zou kunnen geven tot vermeende of
daadwerkelĳke belangenverstrengeling;
c) voor het begin van de procedure aan beide partĳen informatie geven over hun onpartĳdigheid en
competentie.

B. Doorzichtigheid
1. De doorzichtigheid van de procedure moet worden gegarandeerd.
2. Er wordt gezorgd voor gemakkelĳk toegankelĳke en begrĳpelĳke informatie voor de partĳen over de
regels met betrekking tot het aanhangig maken van een zaak, de voorschriften ten aanzien van de
procedure en de beschikbaarheid, zodat zĳ daar vooraf toegang toe hebben en kennis van kunnen
nemen.
3. Het betreft in het bĳzonder informatie over:
a) het verloop van de procedure, de soorten geschillen die het orgaan kan behandelen en de eventueel
bestaande beperkingen ten aanzien van de werking van het orgaan;
b) de regels ten aanzien van de eisen waaraan de partĳen eventueel vooraf moeten voldoen, alsmede
overige voorschriften ten aanzien van de procedure, met name die betreffende de toepassing van de
procedure en de talen van de procedure;
c) de kosten van de procedure voor de partĳen, indien van toepassing;
d) het tĳdschema van de procedure, naargelang het soort geschil;
e) de belangrĳkste regels die van toepassing zĳn (wetsbepalingen, beste praktĳken, rechtsgevoel,
gedragscodes, enz.);
f) de rol van het orgaan bĳ de totstandbrenging van de beslechting van een geschil;
g) de status van een eventuele overeenkomst over de oplossing van het geschil.
4. Elke overeenkomst over de oplossing van het geschil tussen de partĳen moet op een duurzaam medium
worden vastgelegd, met inbegrip van de voorwaarden en de rechtsgronden waarop het is gebaseerd.
Deze vastlegging moet beide partĳen ter beschikking worden gesteld.
5. Er moet informatie worden gepubliceerd over de resultaten van de procedure, waaronder begrepen:
a) het aantal en het soort klachten dat aan het orgaan is voorgelegd en de resultaten van de behandeling
van de klachten;
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b) de duur van de procedure voor het vinden van een oplossing;
c) eventuele systematische problemen bĳ de behandeling van klachten;
d) de naveling van de resultaten van de procedures.
C. Doeltreffendheid
1. De doeltreffendheid van de procedure moet worden gewaarborgd.
2. De procedure moet voor beide partĳen eenvoudig toegankelĳk en beschikbaar zĳn, bĳvoorbeeld via
elektronische middelen, ongeacht de plaats van vestiging van de partĳen.
3. De procedure moet voor consumenten kosteloos zĳn, of eventuele kosten moeten evenredig zĳn met het
bedrag van het geschil en niet al te hoog.
4. De partĳen zĳn niet verplicht van een juridisch vertegenwoordiger gebruik te maken. De partĳen mogen
er evenwel niet van weerhouden worden zich gedurende alle fasen van de procedure te laten vertegenwoordigen of te laten bĳstaan door een juridisch vertegenwoordiger.
5. Zodra een geschil aan het orgaan is voorgelegd, moet het zo snel mogelĳk worden behandeld in
overeenstemming met de aard van het geschil. De vooruitgang zou regelmatig door het orgaan,
verantwoordelĳk voor de procedure, moeten worden gecontroleerd teneinde de snelle en passende
behandeling van het geschil tussen de partĳen te verzekeren.
6. Het optreden van de partĳen moet door het verantwoordelĳk orgaan worden geëvalueerd, teneinde
ervoor te zorgen dat zĳ zich inzetten voor een goede, billĳke en snelle beslechting van het geschil.
Indien een partĳ zich ongepast gedraagt moeten beide partĳen hiervan in kennis worden gesteld zodat
ze kunnen overwegen of ze de procedure voor de geschillenbeslechting willen voortzetten.
D. Billĳkheid
1. De billĳkheid van de procedure moet wordt gewaarborgd. In het bĳzonder.
a) moeten de partĳen worden geïnformeerd over hun recht om te weigeren aan de procedure mee te
doen of zich, indien zĳ ontevreden zĳn over de resultaten of de wĳze van functioneren van het
orgaan, op enig moment uit de procedure terug te trekken en een beroep te doen op het rechtsstelsel
of andere buitengerechtelĳke verhaalmechanismen;
b) moeten beide partĳen in staat zĳn om vrĳelĳk en op eenvoudige wĳze alle voor hun zaak relevante
argumenten, informatie of bewĳsmateriaal in te dienen op basis van vertrouwelĳkheid, tenzĳ de
partĳen toestemming hebben gegeven om deze informatie aan de andere partĳ ter beschikking te
stellen. Indien op enig moment de derde partĳ mogelĳke oplossingen voor het geschil voorstelt, dan
zouden de partĳen de mogelĳkheid moeten hebben hun standpunt naar voren te brengen en te
reageren op ingediende argumenten, informatie of bewĳsmateriaal door de andere partĳ;
c) moeten beide partĳen worden aangemoedigd om volledige medewerking aan het orgaan te leveren,
in het bĳzonder door alle voor een billĳke oplossing van het geschil nodige informatie te leveren;
d) moet de partĳen, alvorens zĳ met een voorstel voor een oplossing instemmen, voldoende tĳd ter
beschikking worden gesteld om over het voorstel na te denken.
2. De consument moet, voordat hĳ met een voorstel voor een oplossing instemt, duidelĳke en begrĳpelĳke
informatie krĳgen met betrekking tot het volgende:
a) de keuze om al dan niet met het voorstel voor een oplossing in te stemmen;
b) het voorstel voor een oplossing kan minder gunstig zĳn dan een door een rechtbank aan de hand
van wettelĳke regels vastgestelde oplossing;
c) het recht op het inwinnen van onafhankelĳk advies, alvorens het voorstel voor een oplossing te
aanvaarden of af te wĳzen;
d) het gebruik van de procedure hem er niet van weerhoudt om zĳn onopgeloste consumentengeschil te
verwĳzen naar een ander buitengerechtelĳk mechanisme voor geschillenbeslechting dat, in het
bĳzonder binnen het toepassingsgebied van Aanbeveling 98/257/EG valt of om verhaal te zoeken via
het gerechtelĳk systeem in zĳn eigen lidstaat;
e) de stand van een overeengekomen oplossing.
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DEZE AANBEVELING

is gericht tot de lidstaten, voorzover zĳ daarbĳ betrokken zĳn, in verband met de buitengerechtelĳke
organen die de oplossing van consumentengeschillen beogen te vergemakkelĳken, en tot iedere natuurlĳke
of rechtspersoon die verantwoordelĳk is voor het oprichten of functioneren van dergelĳke organen.
Gedaan te Brussel, 4 april 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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19.4.2001

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 4 april 2001
houdende zevende wĳziging van Beschikking 95/124/EG tot vaststelling van de lĳst van erkende
viskwekerĳen in Duitsland
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1017)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/311/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991
inzake veterinairrechtelĳke voorschriften voor het in de handel
brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 98/45/EG (2), en met name op
artikel 6,
Overwegende hetgeen volgt:

(5)

Uit het onderzoek van die gegevens is gebleken dat het
betrokken bedrĳf aan de in artikel 6 van Richtlĳn 91/
67/EEG vastgestelde eisen voldoet.

(6)

Bĳgevolg kan aan het betrokken bedrĳf de status van
erkend bedrĳf in een niet-erkend gebied worden verleend
en moet het bedrĳf worden toegevoegd aan de lĳst van
erkende bedrĳven in Saksen.

(7)

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

De lidstaten kunnen, ten aanzien van infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) en virale hemorragische septikemie (VHS), voor viskwekerĳen in niet-erkende
gebieden de status van erkend bedrĳf in een niet-erkend
gebied verwerven.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

(2)

De lĳst van erkende viskwekerĳen in Duitsland is vastgesteld bĳ Beschikking 95/124/EG van de Commissie (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 2001/188/EG (4).

De bĳlage bĳ Beschikking 95/124/EG wordt vervangen door de
bĳlage bĳ de onderhavige beschikking.

(3)

Duitsland heeft de Commissie de nodige bewĳsstukken
overgelegd om ten aanzien van IHN en VHS aan een
viskwekerĳ in Saksen de status van erkend bedrĳf in een
niet-erkend gebied te verlenen en heeft de nationale
bepalingen meegedeeld die moeten garanderen dat aan
de voorschriften voor het behoud van de erkenning
wordt voldaan.

Artikel 2

(1)

De Commissie en de overige lidstaten hebben de door
Duitsland voor het betrokken bedrĳf verstrekte bewĳsstukken onderzocht.

(4)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

46 van 19.2.1991, blz. 1.
189 van 3.7.1998, blz. 12.
84 van 14.4.1995, blz. 6.
67 van 9.3.2001, blz. 83.

Artikel 1

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 4 april 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
I. BEDRĲVEN IN NEDERSAKSEN
1. Jochen Moeller
Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

6. Volker Buchtmann
Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt

2. Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen
(alleen de broedafdeling)
D-37586 Dassel
3. Dr. R. Rosengarten
Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte
4. Klaus Kröger
Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme
5. Ingeborg Riggert-Schlumbohm
Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega

7. Sven Kramer
Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen
8. Hans-Peter Klusak
Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle
9. Feuerhake
Forellenzucht Rheden
D-31039 Rheden

II. BEDRĲVEN IN THURINGEN
1. Firma Tautenhahn
D-98646 Trostadt
2. Thüringer Forstamt Leinefelde
Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde
3. Fischzucht Salza GmbH
D-99734 Nordhausen-Salza

4. Fischzucht Kindelbrück GmbH
D-99638 Kindelbrück

5. Reinhardt Strecker
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt
III. BEDRĲVEN IN BADEN-WURTEMBERG

1. Heiner Feldmann
Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf

10. Reinhard Lenz
Forsthaus, Gaimühle
D-64759 Sensbachtal

2. Walter Dietmayer
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen
D-72501 Gammertingen

11. Peter Hofer
Sulzbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

3. Heiner Feldmann
Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf

12. Stephan Hofer
Oberer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

4. Heiner Feldmann
Bergatreute
D-88630 Pfullendorf

13. Stephan Hofer
Unterer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

5. Oliver Fricke
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 1/2

14. Stephan Hofer
Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf

6. Peter Schmaus
Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz

15. Hubert Schuppert
Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf

7. Josef Schnetz
Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell

16. Johannes Dreier
Brunnentobel
D-88299 Leutkich/Hebrazhofen

8. Erwin Steinhart
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen
D-72513 Hettingen

17. Peter Störk
Wagenhausen
D-88348 Saulgau

9. Hugo Strobel
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach

18. Erwin Steinhart
Geislingen/St.
D-73312 Geislingen/St.
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19. Joachim Schindler
Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach

36. Harald Tress
Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen

20. Heribert Wolf
Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen

37. Alfred Tröndle
Tiefenstein
D-79774 Albbruck

21. Claus Lehr
Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

38. Alfred Tröndle
Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen

22. Hugo Hager
Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler

39. Peter Hofer
Schenkenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

23. Hugo Hager
Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler

40. Heiner Feldmann
Bainders
D-88630 Pfullendorf

24. Gumpper und Stöll GmbH
Forellenhof Rössle, Honau
D-72805 Liechtenstein

41. Andreas Zordel
Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg

25. Ulrich Ibele
Pfrungen
D-88271 Pfrungen
26. Hans Schmutz
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)
D-89155 Erbach
27. Wilhelm Drafehn
Obersimonswald
D-77960 Seelbach
28. Wilhelm Drafehn
Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach
29. Franz Schwarz
Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach
30. Meinrad Nuber
Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen
31. Anton Spieß
Höhmühle
D-88353 Kißleg
32. Karl Servay
Osterhofen
D-88339 Bad Waldsee

42. Hans Fischböck
Forellenzucht am Kocherursprung
D-73447 Oberkochen
43. Hans Fischböck
Fischzucht
D-73447 Oberkochen
44. Josef Dürr
Forellenzucht Igersheim
D-97980 Bad Mergentheim
45. Kurt Englerth und Sohn GBR
Anlage Berneck
D-72297 Seewald
46. A. J. Kisslegg
Anlage Rohrsee
47. Staatliches Forstamt Wangen
Anlage Karsee
48. Simon Phillipson
Anlage Weissenbronnen
D-88364 Wolfegg
49. Hans Klaiber
Anlage Bad Wildbad
D-75337 Enzklösterle

33. Kreissportfischereiverein Biberach
Warthausen
D-88400 Biberach

50. Josef Hönig
Forellenzucht Hönig
D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

34. Hans Schmutz
Gossenzugen
D-89155 Erbach

51. Werner Baur
Blitzenreute
D-88273 Fronreute-Blitzenreute

35. Reinhard Rösch
Haigerach
D-77723 Gengenbach

52. Gerhard Weihmann
Mägerkingen
D-72574 Bad Urach-Seeburg
IV. BEDRĲVEN IN NOORD-RĲNLAND-WESTFALEN

1. Wolfgang Lindhorst-Emme
Hirschquelle
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3. Hugo Rameil und Söhne
Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

2. Wolfgang Lindhorst-Emme
Am Oelbach
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

4. Peter Horres
Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Höxter
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V. BEDRĲVEN IN BEIEREN

1. Gerstner Peter
(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)
Wellheim
D-97332 Volkach
2. Werner Ruf
Fischzucht Wildbad
D-86925 Fuchstal-Leeder
3. Rogg
Fisch Rogg
D-87751 Heimertingen
VI. BEDRĲVEN IN SAKSEN
1. Anglerverband Südsachsen „Mulde/Elster” e.V.
Forellenanlage Schlettau
D-09487 Schlettau
2. H. und G. Ermisch GbR
Forellen- und Lachszucht
D-01844 Langburkersdorf
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19.4.2001

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 4 april 2001
tot wĳziging van Beschikking 2000/574/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen met
betrekking tot infectieuze anemie bĳ zalm op de Faeröer
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1019)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/312/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

In het licht van de epizoötiologische situatie ten aanzien
van infectieuze anemie bĳ zalm op de Faeröer moeten
de bĳ Beschikking 2000/574/EG vastgestelde maatregelen van toepassing blĳven tot 1 februari 2002.

(4)

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 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,
Gelet op Richtlĳn 97/78/EG van de Raad van 18 december
1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van
de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in
de Gemeenschap worden binnengebracht (3), en met name op
artikel 22,
Overwegende hetgeen volgt:
Op 14 september 2000 heeft de Commissie Beschikking
2000/574/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen met betrekking tot infectieuze anemie bĳ zalm
op de Faeröer (4) vastgesteld.

(1)

De vastgestelde maatregelen zĳn van toepassing tot 1
april 2001.

(2)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

268 van 24.9.1991, blz. 56.
162 van 1.7.1996, blz. 1.
24 van 30.1.1998, blz. 9.
240 van 23.9.2000, blz. 26.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
In artikel 4 van Beschikking 2000/574/EG wordt „1 april
2001” vervangen door „1 februari 2002”.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten
Gedaan te Brussel, 4 april 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

19.4.2001
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 4 april 2001
houdende tweede wĳziging van Beschikking 1999/766/EG betreffende bepaalde beschermende
maatregelen met betrekking tot infectieuze anemie bĳ zalm in Noorwegen
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1027)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/313/EG)
teel gelden voor 19 verschillende gebieden — die 18
gemeenten omvatten — beperkende maatregelen in
verband met infectieuze anemie bĳ zalm

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,
Gelet op Richtlĳn 97/78/EG van de Raad van 18 december
1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van
de veterinaire controles voor producten die uit derde landen (3),
in de Gemeenschap worden, en met name op artikel 22, lid 6,
Overwegende hetgeen volgt:
Op 28 juli 1999 heeft de Commissie Beschikking 1999/
766/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen
met betrekking tot infectieuze anemie bij zalm in Noorwegen (4) vastgesteld. Deze beschikking is later gewĳzigd
bĳ Beschikking 2000/431/EG (5). De maatregelen
omvatten een verbod op de invoer van levende zalm in
de Gemeenschap en strenge voorwaarden voor de invoer
van voor menselĳke consumptie bestemde zalmproducten. Deze maatregelen zĳn van toepassing tot 1 april
2001.

(1)

In 2000 heeft Noorwegen 17 uitbraken van infectieuze
anemie bĳ zalm gemeld en in de periode van januari tot
midden februari 2001 nog eens drie uitbraken. Er zĳn
bĳzondere beperkende maatregelen getroffen. Momen-

(2)

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

268 van 24.9.1991, blz. 56.
162 van 1.7.1996, blz. 1.
24 van 30.1.1998, blz. 9.
302 van 25.11.1999, blz. 23.
170 van 11.7.2000, blz. 15.

(3)

In het licht van de ziektesituatie in Noorwegen moet de
geldigheidsduur van de bĳ Beschikking 1999/766/EG
vastgestelde maatregelen worden verlengd tot 1 februari
2002.

(4)

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 4 van Beschikking 1999/766/EG wordt „1 april
2001” vervangen door „1 februari 2002” en „31 december
1999” door „31 december 2001”.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 4 april 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 10 april 2001
betreffende de door Luxemburg op grond van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad
voorgelegde inventaris van het wĳnpotentieel
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1045)
(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(2001/314/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Deze beschikking houdt niet in dat de Commissie de
juistheid van de in de inventaris opgenomen gegevens
erkent of dat de in de inventaris genoemde wettelĳke
bepalingen in overeenstemming zĳn met het Gemeenschapsrecht. Deze beschikking loopt niet vooruit op een
mogelĳk later besluit van de Commissie over deze
punten.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor wĳn,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening van de
wĳnmarkt (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2826/
2000 (2), en met name op artikel 23, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Op grond van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1493/
1999 moet een inventaris van het wĳnbouwpoteniteel
worden opgesteld. Deze inventaris moet worden voorgelegd voordat aanspraak kan worden gemaakt op de
mogelĳkheid tot regularisatie van onwettig beplante
oppervlakten, de nieuw gecreëerde aanplantrechten en
de herstructurerings- en omschakelingssteun.
In artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1227/2000 van
de Commissie van 31 mei 2000 tot vaststelling van
bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr.
1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelĳke ordening van de wĳnmarkt, inzonderheid met
betrekking tot het productiepotentieel (3) is bepaald hoe
de in de inventaris opgenomen gegevens gedetailleerd
moeten worden.
Luxemburg heeft de Commissie bĳ brieven van 12
december 2000 en 4 januari 2001 de in artikel 16 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde informatie
verstrekt. Uit het onderzoek van deze informatie blĳkt
dat Luxemburg de inventaris inderdaad opgesteld heeft.

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
(2) PB L 328 van 23.12.2000, blz. 2.
(3) PB L 143 van 16.6.2000, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De Commissie stelt vast dat Luxemburg de in artikel 16 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde inventaris heeft
opgesteld.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot het Groothertogdom Luxemburg.
Gedaan te Brussel, 10 april 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

19.4.2001
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
tot invoering van de mogelĳkheid voor de lidstaten om de geldigheidsduur van de voorlopige
toelatingen voor de nieuwe werkzame stoffen flupyrsulfuron-methyl, carfentrazone-ethyl, famoxadone, prosulfuron, isoxaflutole, flurtamone, ethoxysulfuron, Paecilomyces fumosoroseus en cyclanilide te verlengen
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1090)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/315/EG)
dossier betreffende de nieuwe werkzame stof cyclanilide
ingediend.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(11)

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de richtlĳn heeft de
Commissie in haar Beschikking 91/164/EG (3) bevestigd
dat het voor flupyrsulfuronmethyl ingediende dossier
geacht kan worden in beginsel te voldoen aan de in
bĳlage II vervatte voorschriften inzake gegevens en
informatie en, voor een gewasbeschermingsmiddel dat
de betrokken werkzame stof bevat, aan de in bĳlage III
bĳ de richtlĳn vervatte voorschriften.

(12)

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de richtlĳn heeft de
Commissie in haar Beschikking 97/362/EG (4) bevestigd
dat het voor carfentrazone-ethyl ingediende dossier
geacht kan worden in beginsel te voldoen aan de in
bĳlage II vervatte voorschriften inzake gegevens en
informatie en, voor een gewasbeschermingsmiddel dat
de betrokken werkzame stof bevat, aan de in bĳlage III
bĳ de richtlĳn vervatte voorschriften.

(13)

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de richtlĳn heeft de
Commissie in haar Beschikking 97/591/EG (5) bevestigd
dat het voor famoxadone ingediende dossier geacht kan
worden in beginsel te voldoen aan de in bĳlage II
vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie en,
voor een gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken
werkzame stof bevat, aan de in bĳlage III bĳ de richtlĳn
vervatte voorschriften.

(14)

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de richtlĳn heeft de
Commissie in haar Beschikking 97/137/EG (6) bevestigd
dat het voor prosulfuron ingediende dossier geacht kan
worden in beginsel te voldoen aan de in bĳlage II
vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie en,
voor een gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken
werkzame stof bevat, aan de in bĳlage III bĳ de richtlĳn
vervatte voorschriften.

(15)

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de richtlĳn heeft de
Commissie in haar Beschikking 96/524/EG (7) bevestigd
dat het voor isoxaflutole ingediende dossier geacht kan
worden in beginsel te voldoen aan de in bĳlage II
vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie en,
voor een gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken
werkzame stof bevat, aan de in bĳlage III bĳ de richtlĳn
vervatte voorschriften.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

L
L
L
L
L

Gelet op Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/80/EG van
de Commissie (2), en met name op artikel 8, lid 1, vierde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Richtlĳn 91/414/EEG (hierna „de richtlĳn” te noemen)
is bepaald dat een communautaire lĳst van voor gebruik
in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame
stoffen moet worden vastgesteld.

(2)

De aanvrager Du Pont de Nemours heeft op 26 oktober
1995 bĳ de autoriteiten van Frankrĳk een dossier betreffende de nieuwe actieve stof flupyrsulfuron-methyl ingediend.

(3)

De aanvrager FMC Europe NV heeft op 14 februari 1996
bĳ de autoriteiten van Frankrĳk een dossier betreffende
de nieuwe werkzame stof carfentrazone-ethyl ingediend.

(4)

De aanvrager Du Pont de Nemours heeft op 2 oktober
1996 bĳ de autoriteiten van Frankrĳk een dossier beteffende de nieuwe werkzame stof famoxadone ingediend.

(5)

De aanvrager Novartis heeft op 14 mei 1995 bĳ de
autoriteiten van Frankrĳk een dossier betreffende de
nieuwe werkzame stof prosulfuron ingediend.

(6)

De aanvrager Rhône-Poulenc heeft op 6 maart 1996 bĳ
de autoriteiten van Nederland een dossier betreffende de
nieuwe werkzame stof isoxaflutole ingediend.

(7)

De aanvrager Rhône-Poulenc heeft op 15 februari 1994
bĳ de autoriteiten van Frankrĳk een dossier betreffende
de nieuwe werkzame stof flurtamone ingediend.

(8)

De aanvrager AgrEvo heeft op 3 juli 1996 bĳ de autoriteiten van Italië een dossier betreffende de nieuwe werkzame stof ethoxysulfuron ingediend.

(9)

De aanvrager Thermo Trilogy Corporation heeft op 18
mei 1994 bĳ de autoriteiten van België een dossier
betreffende de nieuwe werkzame stof Paecilomyces
fumosoroseus ingediend.

(10)

De aanvrager Rhône-Poulenc Agrochimie SA heeft op
27 maart 1996 bĳ de autoriteiten van Griekenland een

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
(2) PB L 309 van 9.12.2000, blz. 14.

PB
PB
PB
PB
PB

64 van 5.3.1997, blz. 17.
152 van 11.6.1997, blz. 31.
239 van 30.8.1997, blz. 48.
52 van 22.2.1997, blz. 20.
220 van 30.8.1996, blz. 27.
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(16)

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de richtlĳn heeft de
Commissie in haar Beschikking 96/341/EG (1) bevestigd
dat het voor flurtamone ingediende dossier geacht kan
worden in beginsel te voldoen aan de in bĳlage II
vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie en,
voor een gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken
werkzame stof bevat, aan de in bĳlage III bĳ de richtlĳn
vervatte voorschriften.

(17)

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de richtlijn heeft de
Commissie in haar Beschikking 97/591/EG bevestigd dat
het voor ethoxysulfuron ingediende dossier geacht kan
worden in beginsel te voldoen aan de in bĳlage II
vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie en,
voor een gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken
werkzame stof bevat, aan de in bĳlage III bĳ de richtlĳn
vervatte voorschriften.

(18)

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de richtlĳn heeft de
Commissie in haar Beschikking 97/137/EG bevestigd dat
het voor cyclanilide ingediende dossier geacht kan
worden in beginsel te voldoen aan de in bĳlage II
vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie en,
voor een gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken
werkzame stof bevat, aan de in bĳlage III bĳ de richtlĳn
vervatte voorschriften.

(20)

Deze bevestiging van gegevens en informatie is nodig
om een grondig onderzoek van elk dossier te kunnen
laten uitvoeren en om het voor de lidstaten mogelĳk te
maken gewasbeschermingsmiddelen met deze werkzame
stoffen voorlopig, voor een periode van drie jaar, toe te
laten met inachtneming van de in artikel 8, lid 1, van de
richtlĳn gestelde voorwaarden, en met name de voorwaarde dat de werkzame stof en het gewasbeschermingsmiddel moeten worden onderworpen aan een
grondige beoordeling in het licht van de voorschriften
van de richtlĳn.

(21)

(22)

Met betrekking tot carfentrazone-ethyl worden de
gevolgen voor de volksgezondheid en voor het milieu
overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van de richtlĳn
beoordeeld voor de door de aanvrager voorgestelde
gebruiksdoeleinden. Frankrĳk, dat als rapporterende
lidstaat was aangewezen, heeft op 14 mei 1998 het
betrokken
ontwerp-beoordelingsverslag
bĳ
de
Commissie ingediend. Het ingediende verslag wordt
door de lidstaten en de Commissie onderzocht in het
kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité en
werkgroepen daarvan.

(23)

Met betrekking tot famoxadone worden de gevolgen
voor de volksgezondheid en voor het milieu overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van de richtlĳn beoordeeld voor de door de aanvrager voorgestelde gebruiksdoeleinden. Frankrĳk, dat als rapporterende lidstaat was
aangewezen, heeft op 5 augustus 1998 het betrokken
ontwerp-beoordelingsverslag bĳ de Commissie ingediend. Het ingediende verslag wordt door de lidstaten en
de Commissie onderzocht in het kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité en werkgroepen
daarvan.

(24)

Met betrekking tot prosulfuron worden de gevolgen
voor de volksgezondheid en voor het milieu overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van de richtlijn beoordeeld voor de door de aanvrager voorgestelde gebruiksdoeleinden. Frankrĳk, dat als rapporterende lidstaat was
aangewezen, heeft op 18 januari 1999 het betrokken
ontwerp-beoordelingsverslag bĳ de Commissie ingediend. Het ingediende verslag wordt door de lidstaten en
de Commissie onderzocht in het kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité en werkgroepen
daarvan.

(25)

Met betrekking tot isoxaflutole worden de gevolgen voor
de volksgezondheid en voor het milieu overeenkomstig
artikel 6, leden 2 en 4, van de richtlĳn beoordeeld voor
de door de aanvrager voorgestelde gebruiksdoeleinden.
Nederland, dat als rapporterende lidstaat was aangewezen, heeft op 26 februari 1997 het betrokken
ontwerp-beoordelingsverslag bĳ de Commissie ingediend. Het ingediende verslag wordt door de lidstaten en
de Commissie onderzocht in het kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité en werkgroepen
daarvan.

(26)

Met betrekking tot flurtamone worden de gevolgen voor
de volksgezondheid en voor het milieu overeenkomstig
artikel 6, leden 2 en 4, van de richtlĳn beoordeeld voor
de door de aanvrager voorgestelde gebruiksdoeleinden.
Frankrĳk, dat als rapporterende lidstaat was aangewezen,
heeft op 21 mei 1997 het betrokken ontwerp-beoordelingsverslag bĳ de Commissie ingediend. Het ingediende
verslag wordt door de lidstaten en de Commissie onderzocht in het kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité en werkgroepen daarvan.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de richtlĳn heeft de
Commissie in haar Beschikking 97/164/EG bevestigd dat
het voor Paecilomyces fumosoroseus ingediende dossier
geacht kan worden in beginsel te voldoen aan de in
bĳlage II vervatte voorschriften inzake gegevens en infomatie en, voor een gewasbeschermingsmiddel dat de
betrokken werkzame stof bevat, aan de in bĳlage III bĳ
de richtĳln vevatte voorschriften.

(19)

Met betrekking tot flupyrsulfuron-methyl worden de
gevolgen voor de volksgezondheid en voor het milieu
overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van de richtlĳn
beoordeeld voor de door de aanvrager voorgestelde
gebruiksdoeleinden. Frankrĳk, dat als rapporterende
lidstaat was aangewezen, heeft op 2 december 1997 het
betrokken
ontwerp-beoordelingsverslag
bĳ
de
Commissie ingediend. Het ingediende verslag wordt
door de lidstaten en de Commissie onderzocht in het
kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité en
werkgroepen daarvan.

(1) PB L 130 van 31.5.1996, blz. 20.

19.4.2001

19.4.2001
(27)

(28)

(29)

(30)
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Met betrekking tot ethoxysulfuron worden de gevolgen
voor de volksgezondheid en voor het milieu overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van de richtlĳn beoordeeld voor de door de aanvrager voorgestelde gebruiksdoeleinden. Italië, dat als rapporterende lidstaat was
aangewezen, heeft op 20 mei 1998 het betrokken
ontwerp-beoordelingsverslag bĳ de Commissie ingediend. Het ingediende verslag wordt door de lidstaten en
de Commissie onderzocht in het kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité en werkgroepen
daarvan.
Met betrekking tot Paecilomyces fumosoroseus worden
de gevolgen voor de volksgezondheid en voor het milieu
overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van de richtlĳn
beoordeeld voor de door de aanvrager voorgestelde
gebruiksdoeleinden. België, dat als rapporterende lidstaat
was aangewezen, heeft op 9 december 1997 het
betrokken
ontwerp-beoordelingsverslag
bĳ
de
Commissie ingediend. Het ingediende verslag wordt
door de lidstaten en de Commissie onderzocht in het
kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité en
werkgroepen daarvan.
Met betrekking tot cyclanilide worden de gevolgen voor
de volksgezondheid en voor het milieu overeenkomstig
artikel 6, leden 2 en 4, van de richtlĳn beoordeeld voor
de door de aanvrager voorgestelde gebruiksdoeleinden.
Griekenland, dat als rapporterende lidstaat was aangewezen, heeft op 11 februari 1998 het betrokken
ontwerp-beoordelingsverslag bĳ de Commissie ingediend. Het ingediende verslag wordt door de lidstaten en
de Commissie onderzocht in het kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité en werkgroepen
daarvan.
Het zal niet mogelĳk zĳn de beoordeling van deze
dossiers binnen drie jaar na de goedkeuring van de
bovenbedoelde beschikkingen betreffende de volledigheid af te ronden omdat het onderzoek van de dossiers
na de indiening van het ontwerp-beoordelingsverslag

L 109/71

door de respectieve rapporterende lidstaten meer dan
drie jaar in beslag heeft genomen.
(31)

Opdat het onderzoek van de dossiers kan worden voortgezet, moeten de lidstaten de mogelĳkheid krĳgen de
geldigheidsduur van de voorlopige toelatingen voor
gewasbeschermingsmiddelen die een van de betrokken
werkzame stoffen bevatten, met twaalf maanden te
verlengen overeenkomstig artikel 8 van de richtlĳn. Naar
verwachting zullen twaalf maanden volstaan om voor
elk van de betrokken werkzame stoffen het beoordelings- en besluitvormingsproces voor de vaststelling van
een beschikking over een eventuele opneming in bĳlage
I te voltooien.

(32)

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De lidstaten mogen de geldigheidsduur van de voorlopige
toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die flupyrsulfuron-methyl, carfentrazone-ethyl, famoxadone, prosulfuron,
isoxalflutole, flurtamone, ethoxasulfuron, Paecilomyces fomosoroseus en cyclanilide bevatten, verlengen met ten hoogste
twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum van vaststelling
van deze beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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19.4.2001

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 17 april 2001
houdende zesde wĳziging van Beschikking 2001/172/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1121)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/316/EG)
langer worden gehandhaafd dan op grond van objectieve
criteria noodzakelĳk is.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en
producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 92/118/EEG
van de Raad (2), en met name op artikel 10,
Gelet op Richtlĳn 89/662/EEG van de Raad van 11 december
1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire
handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van
de interne markt (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 92/
118/EEG, en met name op artikel 9,
Overwegende hetgeen volgt:
Op grond van de melding van uitbraken van mond- en
klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk heeft de
Commissie Beschikking 2001/172/EG tot vaststelling
van beschermende maatregelen in verband met monden klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk (4), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Beschikking 2001/263/EG (5), vastgesteld.

(1)

Op grond van de melding van uitbraken van mond- en
klauwzeer in Ierland heeft de Commissie Beschikking
2001/234/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Ierland (6),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 2001/267/EG (7),
vastgesteld.

(2)

Noord-Ierland en Ierland hebben op grond van Richtlĳn
85/511/EEG van de Raad van 18 november 1985 tot
vaststelling van gemeenschappelĳke maatregelen ter
bestrĳding van mond- en klauwzeer (8), laatstelĳk gewĳzigd bĳ de Akte van Toetreding van Oostenrĳk, Finland
en Zweden, maatregelen getroffen en hebben bovendien
aanvullende maatregelen genomen in de besmette
gebieden, inclusief de bĳ Beschikking 2001/263/EG vastgestelde maatregelen.

(3)

Het bĳ deze beschikking vastgestelde geografische gebied
waar de maatregelen van toepassing zĳn, mag niet

(4)
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224 van 18.8.1990, blz. 29.
62 van 15.3.1993, blz. 49.
395 van 30.12.1989, blz. 13.
62 van 2.3.2001, blz. 22.
93 van 3.4.2001, blz. 59.
84 van 23.3.2001, blz. 62.
94 van 4.4.2001, blz. 26.
315 van 26.11.1985, blz. 11.

(5)

De voorschriften inzake het toezicht dat in gebieden
waar op grond van artikel 9 van Richtlĳn 85/511/EEG
beperkende maatregelen zĳn ingesteld, moet worden
uitgeoefend voordat die maatregelen kunnen worden
ingetrokken, zĳn vastgesteld bĳ Beschikking 2001/
295/EG (9).

(6)

Een extra behandeling van bloedproducten moet worden
toegestaan en de voorschriften voor certificering moeten
worden vastgesteld voor bepaalde behandelde en houdbare producten.

(7)

De geldigheidsduur van de bĳ Beschikking 2001/172/EG
ingevoerde maatregelen moet worden verlengd.

(8)

In de voor 10 april 2001 geplande vergadering van het
Permanent Veterinair Comité zal de situatie opnieuw
worden bezien en zullen de maatregelen zo nodig
worden aangepast.

(9)

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1
Beschikking 2001/172/EG van de Commissie wordt als volgt
gewĳzigd:
1. Artikel 3 wordt als volgt gewĳzigd:
a) Aan het einde van lid 2 wordt de volgende tekst toegevoegd „noch voor vleesproducten die een zodanige hittebehandeling in hermetisch gesloten recipiënten hebben
ondergaan dat hun houdbaarheid gegarandeerd is.”.
b) In lid 5 worden de woorden „worden verzonden in
hermetisch gesloten recipiënten of” geschrapt.
c) Er wordt een lid 6 toegevoegd, luidende:
„6. In afwĳking van het bepaalde in lid 4 kan, voor
vleesproducten die een zodanige hittebehandeling in
hermetisch gesloten recipiënten hebben ondergaan dat
de houdbaarheid gegarandeerd is, ermee worden volstaan
dat zĳ vergezeld gaan van een handelsdocument waarin
wordt verklaard welke hittebehandeling is toegepast.”.
(9) PB L 100 van 11.4.2001, blz. 35.
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2. Artikel 4 wordt als volgt gewĳzigd:
a) In lid 5 worden de woorden „wordt verzonden in hermetisch gesloten recipiënten of” geschrapt.
b) Er wordt een lid 6 toegevoegd, luidende:
„6. In afwĳking van het bepaalde in lid 4 kan, voor
melk die voldoet aan het bepaalde in lid 2, onder a), of
b), en die een zodanige behandeling in hermetisch
gesloten recipiënten heeft ondergaan dat de houdbaarheid gegarandeerd is, ermee worden volstaan dat zĳ
vergezeld gaat van een handelsdocument waarin wordt
verklaard welke hittebehandeling is toegepast.”.
3. Artikel 5 wordt als volgt gewĳzigd:
a) In punt 5 worden de woorden „worden verzonden in
hermetisch gesloten recipiënten of” geschrapt.
b) Er wordt een lid 6 toegevoegd, luidende:
„6. In afwĳking van het bepaalde in lid 4 kan, voor
melkproducten die voldoen aan het bepaalde in lid 2, en
die een zodanige behandeling in hermetisch gesloten
recipiënten hebben ondergaan dat de houdbaarheid gegarandeerd is, ermee worden volstaan dat zĳ vergezeld
gaan van een handelsdocument waarin wordt verklaard
welke hittebehandeling is toegepast.”.
4. Artikel 8 wordt als volgt gewĳzigd:
a) Aan lid 2, onder b), wordt een vierde streepje toegevoegd, luidende:
„— een behandeling als bedoeld in hoofdstuk 4 van
bĳlage I bĳ Richtlĳn 92/118/EEG;”.
b) Aan lid 2 wordt een punt i) toegevoegd, luidende:
„i) verpakte producten bestemd voor gebruik als invitrodiagnosticum of als laboratoriumreagens.”.
c) Er wordt een lid 7 toegevoegd, luidende:
„7. In afwĳking van het bepaalde in lid 3 kan, voor de
in lid 2, onder i), genoemde producten, ermee worden
volstaan dat zĳ vergezeld gaan van een handelsdocument
waarin wordt verklaard dat de producten bestemd zĳn
voor gebruik als in-vitrodiagnosticum of als laboratoriumreagens, op voorwaarde dat op de producten op
duidelĳke wĳze de vermelding „uitsluitend voor gebruik
als in-vitrodiagnosticum” of „uitsluitend voor laboratoriumgebruik” is aangebracht.”.
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5. Aan artikel 11 bis wordt een lid 3 toegevoegd, luidende:
„3. De Commissie past deze beschikking evenwel zo aan
dat de maatregelen die zĳn vastgesteld voor de in de
bĳlagen I en II vermelde gebieden in Noord-Ierland, kunnen
worden ingetrokken onverminderd Richtlĳn 85/511/EEG,
op de volgende wĳze:
Indien Noord-Ierland op 19 april 2001 de Commissie ervan
in kennis stelt dat:
a) geen nieuwe uitbraken van mond- en klauwzeer in
Noord-Ierland zĳn gemeld in de periode tussen 22 maart
2001 en 19 april 2001 om 17.00 uur, en
b) alle klinische onderzoeken en laboratoriumtests op
mond- en klauwzeer die overeenkomstig Beschikking
2001/295/EG zĳn uitgevoerd
— op alle bedrĳven waar de aanwezigheid van de ziekte
werd vermoed in verband met de in maart 2001
bevestigde uitbraak in Noord-Ierland, en
— op elk bedrĳf waar ziektegevoelige dieren worden
gehouden en dat gelegen is in een van de beschermings- en de toezichtsgebieden die na de in maart
2001 bevestigde uitbraak zĳn ingesteld in het in
bĳlage I bĳ deze beschikking omschreven gebied,
negatief zĳn gebleken,
stelt de Commissie de overige lidstaten daarvan onmiddellĳk
in kennis en stelt zĳ de overeenkomstige wĳzigingen van
deze beschikking vast die onmiddellĳk in werking treden.
De lidstaten brengen de maatregelen die zĳ ten aanzien van
het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met de
nieuwe situatie.”.
6. In artikel 14 wordt de datum vervangen door „18 mei
2001”.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 17 april 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
houdende tweede wĳziging van Beschikking 2001/263/EG tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige
soorten in alle lidstaten
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1116)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/317/EG)
worden bezien en zullen de maatregelen zo nodig
worden aangepast.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en
producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 92/118/EEG
van de Raad (2), en met name op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
Op grond van de melding van uitbraken van mond- en
klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk, Frankrĳk, Nederland en Ierland heeft de Commissie de Beschikkingen
2001/172/EG (3), 2001/208/EG (4), 2001/223/EG (5) en
2001/234/EG (6) tot vaststelling van beschermende
maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in de
respectieve lidstaten vastgesteld.

(1)

De situatie met betrekking tot mond- en klauwzeer in
bepaalde delen van de Gemeenschap kan, in verband
met het op de markt brengen van en de handel in
levende evenhoevige dieren, een gevaar opleveren voor
de veebeslagen in andere delen van de Gemeenschap.

(2)

Alle lidstaten hebben de bĳ Beschikking 2001/
263/EG (7), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 2001/
302/EG (8), vastgestelde beperkingen inzake verplaatsingen van dieren van gevoelige soorten ten uitvoer
gelegd.

(3)

Gezien de ontwikkeling van de diergezondheidssituatie
en de conclusies van de epizoötiologische onderzoeken
die in de getroffen lidstaten zĳn uitgevoerd in nauwe
samenwerking met de andere lidstaten, lĳkt het dienstig
de beperkingen met betrekking tot verplaatsingen van
ziektegevoelige dieren in de Gemeenschap verder te
versoepelen.

(4)

In de voor 19 april 2001 geplande vergadering van het
Permanent Veterinair Comité zal de situatie opnieuw

(5)
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62 van 15.3.1993, blz. 49.
62 van 2.3.2001, blz. 22.
73 van 15.3.2001, blz. 38.
82 van 22.3.2001, blz. 29.
84 van 23.3.2001, blz. 62.
93 van 3.4.2001, blz. 59.
104 van 13.4.2001, blz. 1.

(6)

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 1, tweede alinea, van Beschikking 2001/263/EG
van de Commissie worden tussen het eerste en het tweede
streepje de volgende streepjes ingevoegd:
„— hetzĳ via een erkend verzamelcentrum naar één bedrĳf
van bestemming om daar te worden vetgemest, tenzĳ
het gaat om mestrunderen en mestvarkens die van het
verzamelcentrum naar ten hoogste zes bedrĳven van
bestemming mogen worden verzonden, mits de
bevoegde autoriteit van de plaats van vertrek en die
van de plaats van bestemming daarvoor toestemming
hebben gegeven,
— hetzĳ naar een verzamelplaats waar beslagen worden
bĳeengebracht met het oog op transhumance naar
daartoe aangewezen weiden, mits de bevoegde autoriteit van de plaats van vertrek en die van de plaats van
bestemming daarvoor toestemming hebben gegeven,”.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 april 2001
houdende zevende wĳziging van Beschikking 2001/172/EG tot vaststelling van beschermende
maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1134)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/318/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en
producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 92/118/EEG
van de Raad (2), en met name op artikel 10,
Gelet op Richtlĳn 89/662/EEG van de Raad van 11 december
1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire
handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van
de interne markt (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 92/
118/EEG, en met name op artikel 9,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

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

Op grond van de melding van uitbraken van mond- en
klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk heeft de
Commissie Beschikking 2001/172/EG tot vaststelling
van beschermende maatregelen in verband met monden klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk (4), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Beschikking 2001/316/EG (5), vastgesteld.
Op grond van de melding van nieuwe uitbraken van
mond- en klauwzeer in Noord-Ierland hebben de
bevoegde autoriteiten van Noord-Ierland een verbod
ingesteld op de verzending van gevoelige dieren en
onbehandelde producten daarvan uit heel Noord-Ierland.

PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.
PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49.
PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.
PB L 62 van 2.3.2001, blz. 22.
Zie bladzĳde 72 van dit Publicatieblad.

(3)

Het lĳkt derhalve aangewezen te bepalen dat de bĳ
Beschikking 2001/172/EG vastgestelde maatregelen van
toepassing zĳn in heel Noord-Ierland.

(4)

In de voor 15/16 mei 2001 geplande vergadering van
het Permanent Veterinair Comité zal de situatie opnieuw
worden bezien en zullen de maatregelen zo nodig
worden aangepast.

(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 bĳlage I bĳ Beschikking 2001/172/EG van de Commissie
worden de woorden „Groot-Brittannië en het district Newry
and Mourne in County Armagh in Noord-Ierland” vervangen
door „Groot-Brittannië, Noord-Ierland”.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 18 april 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 609/2001 van de Commissie van 28 maart 2001 tot vaststelling van
toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de operationele programma's, de
actiefondsen en de toekenning van communautaire financiële steun betreft, en tot intrekking van Verordening
(EG) nr. 411/97
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 90 van 30 maart 2001)
Bladzĳde 9, artikel 8, lid 2, onder b), iii) , wordt als volgt gelezen:
„iii) milieumaatregelen (inclusief recycleerbare en/of voor hergebruik geschikte verpakking);”.
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