Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 201
44e jaargang
26 juli 2001

Wetgeving

Uitgave
in de Nederlandse taal

Inhoud

I








Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Verordening (EG) nr. 1512/2001 van de Raad van 23 juli 2001 tot wĳziging van
Verordening (EG) nr. 1254/1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector rundvlees ..........................................................................

1

Verordening (EG) nr. 1513/2001 van de Raad van 23 juli 2001 houdende wĳziging
van Verordening nr. 136/66/EEG, alsmede van Verordening (EG) nr. 1638/98, met
het oog op de verlenging van de steunregeling en de kwaliteitsstrategie voor
olĳfolie ............................................................................................................

4

Verordening (EG) nr. 1514/2001 van de Raad van 23 juli 2001 tot wĳziging van
Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector hop ...................................................................................

8

Verordening (EG) nr. 1515/2001 van de Raad van 23 juli 2001 inzake de maatregelen die de Gemeenschap kan nemen naar aanleiding van een rapport van het
orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen .......................................................................................... 10
Verordening (EG) nr. 1516/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling van
forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten
groenten en fruit ................................................................................................. 12
Verordening (EG) nr. 1517/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling van
het maximumbedrag van de restitutie bĳ uitvoer van witte suiker voor de 49e deelinschrĳving in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000 ... 14
Verordening (EG) nr. 1518/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling van
het maximumbedrag van de restitutie bĳ uitvoer van witte suiker voor de eerste deelinschrĳving in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 ... 15
Verordening (EG) nr. 1519/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling,
voor de sector suiker, van de representatieve prĳzen en de bedragen van de aanvullende
invoerrechten voor melasse .................................................................................. 16
Verordening (EG) nr. 1520/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling van
de restituties bĳ uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm ....................... 18

1

(Vervolg z.o.z.)

NL

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

Inhoud (vervolg)

Verordening (EG) nr. 1521/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling van
de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 2001 ingediende aanvragen
om rechten tot invoer voor de tariefcontingenten voor rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 1216/2001 voor Estland, Letland en Litouwen ...................................... 20
Verordening (EG) nr. 1522/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling van
de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen voor invoercertificaten die
in juli 2001 voor bepaalde melkproducten zĳn ingediend in het kader van bepaalde
tariefcontingenten, geopend bĳ Verordening (EG) nr. 1374/98 ................................... 21
Verordening (EG) nr. 1523/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot wĳziging van
de representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit
de sector suiker .................................................................................................. 23
II

Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Europese Centrale Bank
2001/566/EG:


NL

Besluit van de Europese Centrale Bank van 5 juli 2001 houdende wĳzigingen op
Besluit ECB/1998/4 inzake de goedkeuring van de arbeidsvoorwaarden voor het
personeel van de Europese Centrale Bank (ECB/2001/6) ...................................... 25

26.7.2001

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 201/1

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

VERORDENING (EG) Nr. 1512/2001 VAN DE RAAD
van 23 juli 2001
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 1254/1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector rundvlees
stieren is toegekend, voor een tweede premiebetaling in
aanmerking moeten kunnen komen.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 36 en 37,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(3)

De afwĳking die de lidstaten de mogelĳkheid geeft om
het maximum van 90 dieren per bedrĳf en de leeftĳdsgrenzen voor de toekenning van de speciale premie te
wĳzigen of niet toe te passen, kan leiden tot een
toename van het aantal premiegerechtigde dieren in
grote productie-eenheden. Om deze stimulans te verminderen, zou moeten worden voorzien in de strikte toepassing van dit maximumaantal, door de mogelĳkheid van
wĳziging of niet-toepassing van dat maximum te
koppelen aan het in aanmerking nemen van milieu- en
werkgelegenheidsaspecten in het kader van een beleid
inzake plattelandsontwikkeling.

(4)

Daar de omvang van de productie van rundvlees vooral
wordt bepaald door het aantal koeien, is het mogelĳk de
toekomstige vleesproductie te verminderen door het
aantal zoogkoeien te verminderen. Om tot een dergelĳke
vermindering te komen is het wenselĳk het productiebeperkend effect dat voortvloeit uit het feit dat ook
vaarzen in aanmerking worden genomen voor de zoogkoeienpremie zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening
(EG) nr. 1254/1999, te versterken door voor vaarzen
een proportioneel minimumaantal in te voeren voor een
beperkte periode en het proportionele maximumaantal
te verhogen. Doordat de omvang van de veestapel ten
gevolge van mond- en klauwzeer is teruggelopen, zou
deze verplichting in het Verenigd Koninkrĳk niet gelden
in 2002, en in beperkte mate in 2003. Dit impliceert
overeenkomstige aanpassingen van het in artikel 10 van
Verordening (EG) nr. 1254/1999 bedoelde afzonderlĳke
nationale maximum voor vaarzen. Om het beheer van
die maatregel te vereenvoudigen, zouden veehouders die
een klein aantal premies aanvragen van die voorwaarde
worden vrĳgesteld. Om een vermindering van de
productie te kunnen realiseren, moet ook, gedurende een
beperkte periode, de mogelĳkheid worden geschorst om
aan de nationale reserve overgedragen premierechten te
herverdelen. In aanmerking nemend dat ten gevolge van
mond- en klauwzeer het aantal zoogkoeien is verkleind,
moet het Verenigd Koninkrĳk in 2002 van die maatregel
worden vrĳgesteld.

Gezien het advies van het Europees Parlement ( ),
2

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De rundvleesmarkt is ernstig verstoord doordat de
consument, verontrust door nieuwe gevallen van
boviene spongiforme encefalopathie (BSE), zĳn
vertrouwen in rundvlees heeft verloren en de producten
uit de sector niet meer in trek zĳn. De situatie wordt
gekenmerkt door een forse vermindering van de vraag
als gevolg van een sterke daling van verbruik en uitvoer
en door een aanzienlĳke toename van de beslagen op de
bedrĳven. Eén en ander leidt tot een ernstige verslechtering van de marktsituatie, waarvoor moeilĳk een oplossing te vinden is. Er dient dus een reeks maatregelen te
worden genomen om de markt te reguleren door het
volume van de toekomstige productie te beperken.
De speciale premie voor mannelĳke runderen, als
bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1254/
1999 van de Raad (4), is een van de belangrĳkste instrumenten om de rundvleesproductie te ondersteunen. De
toekenning van deze premie wordt momenteel beperkt
door middel van een regionaal maximum. Als het aantal
dieren waarvoor de speciale premie kan worden toegekend, zou worden verminderd, wordt ook de stimulans
om te produceren verminderd. Voor een beperkte
periode zou dus een verlaging van de regionale maxima
moeten plaatsvinden, op basis van de in de voorbĳe
jaren uitgekeerde premies. Teneinde veehouders aan te
moedigen om van magere runderen ossen te maken, die
langer op grasland worden gehouden, zouden bovendien
ossen waarvoor reeds een eerste premiebetaling voor

(1) Voorstel van 6 februari 2001 (nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad).
(2) Advies uitgebracht op 16 mei 2001 (nog niet gepubliceerd in het
Publicatieblad).
(3) Advies uitgebracht op 25 april 2001 (nog niet gepubliceerd in het
Publicatieblad).
(4) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.
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(7)
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Het totale aantal dieren dat voor de speciale premie of
de zoogkoeienpremie in aanmerking komt, is momenteel begrensd door het in artikel 12 van Verordening
(EG) nr. 1254/1999 vermelde veebezettingsgetal van
twee grootvee-eenheden (GVE) per hectare. Om het
totale aantal voor deze premies in aanmerking komende
dieren op intensieve veehouderĳen te verminderen en
zodoende de extensieve productie te bevorderen, is het
wenselĳk het veebezettingsgetal geleidelĳk te verlagen
tot 1,9 GVE in 2002 en 1,8 GVE in 2003.
Gezien het uit de daling van het verbruik voortvloeiende
productieoverschot, is het mogelĳk dat zodanige
hoeveelheden moeten worden aangekocht dat het in
artikel 47, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1254/1999
vastgestelde aankoopmaximum wordt overschreden. Om
te voorkomen dat een beroep moet worden gedaan op
de „vangnetregeling” waarin artikel 47, lid 5, van voornoemde verordening voorziet, moet dit maximum voor
2001 door een hoger maximum worden vervangen.
De bĳ deze verordening vastgestelde maatregelen zĳn
bedoeld om op de huidige marktsituatie te reageren. De
verdere ontwikkeling van deze situatie kan het noodzakelĳk maken om in de toekomst nog andere maatregelen
vast te stellen,

voor

het

Verenigd

3. het eerste streepje van artikel 4, lid 5, wordt vervangen als
volgt:
„— het maximum van 90 dieren per bedrĳf en leeftĳdstranche voor de speciale premie wĳzigen of niet
toepassen op basis van objectieve criteria die deel
uitmaken van het beleid inzake plattelandsontwikkeling en alleen op voorwaarde dat zĳ zowel milieu- als
werkgelegenheidsaspecten behelzen.”;
4. de volgende zin wordt toegevoegd aan artikel 4, lid 7,
onder b):
„Voor de in de tweede alinea van lid 2 bedoelde ossen
bedraagt die premie echter 98 EUR.”;
5. in artikel 6, lid 2, eerste alinea, worden de cĳfers „80 %” en
„20 %” vervangen door respectievelĳk „60 %” en „40 %”;
6. in artikel 6, lid 2, worden de volgende alinea's ingevoegd:
„Voor 2002 en 2003 moet het aantal vaarzen dat moet
worden gehouden ten minste 15 % uitmaken van het
totale aantal dieren waarvoor de premie wordt aangevraagd.
In het Verenigd Koninkrĳk geldt de verplichting om een
minimumaantal vaarzen te houden niet in 2002, en blĳft
zĳ beperkt tot 5 % in 2003.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1254/1999 wordt als volgt gewĳzigd:
1. aan artikel 4, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Voor 2001 mag de in punt b), tweede streepje, bedoelde
tweede premiebetaling evenwel ook worden toegekend
voor ossen waarvoor een eerste premiebetaling als bedoeld
in punt a) is toegekend.”;
2. aan artikel 4, lid 4, wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Voor de jaren 2002 en 2003 zĳn evenwel de volgende
regionale maxima van toepassing:
België
Denemarken
Duitsland
Griekenland
Spanje
Frankrĳk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Oostenrĳk
Portugal
Finland
Zweden
.Verenigd Koninkrĳk

voetnoot bedoelde maximum
Koninkrĳk echter 1 461 978.”;
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228 787
221 688
1 536 113
141 606
643 525
1 734 779
1 028 153
478 997
18 922
126 346
338 720
160 720
200 000
233 481
1 361 978

De huidige voetnoten in Bĳlage I blĳven tĳdens die periode
van toepassing. Tĳdens die periode is het in de laatste

Een veehouder die voor minder dan 14 zoogkoeien
premies aanvraagt, is vrĳgesteld van de voorwaarde inzake
het minimumaantal vaarzen.”;
7. aan artikel 9, lid 3, wordt de volgende alinea toegevoegd:
„In 2002 en 2003 mogen premierechten die overeenkomstig lid 4, tweede streepje, aan de nationale reserve teruggegeven zĳn, tot en met 31 december 2003 echter niet
worden herverdeeld. Voor het Verenigd Koninkrĳk geldt
dit voorschrift slechts in 2003.”;
8. aan artikel 10, lid 1, worden de volgende alinea's toegevoegd:
„Voor 2002 en 2003 bedraagt dit afzonderlĳke nationale
maximum echter ten minste 10 % en ten hoogste 40 %
van het nationale maximum van de betrokken lidstaat als
bedoeld in bĳlage II bĳ deze verordening.
Indien de lidstaten in 2002 en 2003 besluiten om de in de
eerste alinea bedoelde mogelĳkheid toe te passen, wordt de
zoogkoeienpremie toegekend aan veehouders waarvan de
vaarzen ten minste 5 % en ten hoogste 20 % uitmaken van
het totale aantal dieren waarvoor een premie wordt aangevraagd.
Een veehouder die voor minder dan 14 zoogkoeien
premies aanvraagt, is vrĳgesteld van de voorwaarde inzake
het minimumaantal vaarzen.”;
9. in artikel 12, lid 1, wordt de eerste zin vervangen door:
„Het totale aantal dieren waarvoor speciale premies of
zoogkoeienpremies kunnen worden verkregen, wordt
begrensd door toepassing van een veebezettingsgetal van 2
grootvee-eenheden (GVE) per hectare en per kalenderjaar.
Vanaf 1 januari 2002 geldt een veebezettingsgetal van 1,9
GVE en, vanaf 1 januari 2003, van 1,8 GVE.”;
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10. in artikel 47, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:
„Per jaar mogen deze aankopen voor de hele Gemeenschap op niet meer dan 350 000 ton betrekking
hebben. Voor 2001 is echter een maximumaankoop van 500 000 ton vastgesteld.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 januari 2002. Het bepaalde in artikel 1, punten 1, 4 en 10, is
evenwel van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 juli 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
A. NEYTS-UYTTEBROECK

L 201/3

L 201/4
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VERORDENING (EG) Nr. 1513/2001 VAN DE RAAD
van 23 juli 2001
houdende wĳziging van Verordening nr. 136/66/EEG, alsmede van Verordening (EG) nr. 1638/98,
met het oog op de verlenging van de steunregeling en de kwaliteitsstrategie voor olĳfolie
dient dan ook te worden aangegeven dat in voorkomend
geval de toekomstige steunregeling vanaf 1 november
2003 uitsluitend betrekking zal hebben op olĳfgaarden
die zĳn geregistreerd in een GIS waarvan is geconstateerd dat het voltooid is.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

(4)

Uit de ontwikkelingen op de olĳfoliemarkt blĳkt de
noodzaak van een gecoördineerde strategie ter verbetering van de kwaliteit van het product, welke strategie
ook de milieuaspecten dient te bestrĳken en die onder
meer maatregelen ter bevordering van de structurering
van de sector en aanpassingen van de indeling van olĳfoliën en oliën uit afvallen van olĳven moet omvatten.

(5)

Opdat de sector beter gaat functioneren moet voorzien
worden in een regeling om de erkende organisaties van
marktdeelnemers te stimuleren programma's voor de
verbetering en de certificering van de kwaliteit uit te
voeren, alsmede het beheer van de olĳfoliesector en
-markt te verbeteren. Er blĳkt een periode van ongeveer
één jaar nodig te zĳn voor de nadere uitwerking van
bepaalde onderdelen van de toekomstige regeling,
bĳvoorbeeld de oprichting van de betrokken organisaties, de opstelling en evaluatie van de programma's,
alsmede de goedkeuring daarvan door de lidstaten. Om
zo vroeg mogelĳk met de uitvoering van concrete activiteiten te kunnen beginnen, moet nu reeds de basis
worden gelegd voor de regeling die gepland is voor de
periode vanaf 1 november 2002.

(6)

De benamingen en de definities van olĳfoliën en oliën
uit afvallen van olĳven zĳn vaak onbevredigend en
kunnen zowel voor de consument als voor de marktdeelnemers tot verwarring leiden. Deze problemen
leiden tot marktverstoring, die moet worden voorkomen
door nieuwe benamingen en definities vast te stellen ter
vervanging van die in de bĳlage bĳ Verordening nr.
136/66/EEG.

(7)

Om het natuurlĳke karakter van de olĳfoliën van eerste
persing te bewaren, moet voor die oliën het gebruik van
extractiehulpstoffen met een chemische of biochemische
werking worden verboden.

(8)

De door de producenten en de oliefabrieken gerealiseerde vooruitgang heeft ertoe geleid dat de productie
voor een steeds groter deel uit „olĳfolie van eerste
persing” en „extra olĳfolie van eerste persing” bestaat,
terwĳl er steeds minder „courante olĳfolie van eerste
persing” en „olĳfolie van eerste persing voor verlichting”
wordt geproduceerd. Om in de indeling van olĳfoliën
van eerste persing rekening te houden met deze ontwikkeling op de markt en de consumenten ervan te laten
profiteren, is het dienstig de maximale zuurgraad van
olĳfoliën van eerste persing te verlagen en de categorie
courante olĳfolie van eerste persing op te heffen door
die oliën onder te brengen bĳ de categorie van olĳfolie
voor verlichting.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bĳ Verordening (EG) nr. 1638/98 van de Raad van 20
juli 1998 tot wĳziging van Verordening nr. 136/66/EEG
houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector oliën en
vetten (3), zĳn maatregelen vastgesteld voor de drie
verkoopseizoenen 1998/1999, 1999/2000 en 2000/
2001. Tĳdens deze periode van drie verkoopseizoenen
moest de Commissie de nodige gegevens kunnen verzamelen en analyseren om in de loop van het jaar 2000
een voorstel voor de Raad te kunnen opstellen met het
oog op een hervorming van de vorenvermelde gemeenschappelĳke ordening der markten. De bĳ de genoemde
verordening ingevoerde maatregelen blĳken op een
aantal punten te hebben geleid tot een verbetering van
de gemeenschappelĳke marktordening, maar de in de
eerste twee verkoopseizoenen verzamelde informatie en
opgedane ervaring is voor de Commissie te onvolledig
en niet toereikend genoeg om gegronde en definitieve
conclusies te trekken ten aanzien van de gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector oliën en vetten
die per 1 november 2001 van toepassing zal zĳn.
Er moet een beoordeling worden gemaakt van de resultaten van de overgangsperiode waarin in 1998 is voorzien bĳ Verordening (EG) nr. 1638/98 en Verordening
(EG) nr. 1639/98 (4). Om alle resultaten van de vanaf het
verkoopseizoen 1998/1999 toegepaste maatregelen te
kennen en om nadere gegevens over de sector te verzamelen en deze gegevens grondiger te analyseren moeten
de thans geldende bepalingen, en met name die van
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 (5), van toepassing blĳven tot het einde
van het verkoopseizoen 2003/2004.
Het controlesysteem inzake de aan de producenten
toegekende steun is in hoge mate afhankelĳk van het
bestaan en het goed functioneren van het bĳ Verordening (EG) nr. 1638/98 ingestelde Geografisch Informatiesysteem (GIS). Het GIS is voor bepaalde met het oog
op de toekomst te onderzoeken opties onontbeerlĳk en
voor de overige opties op zĳn minst nuttig. Nu reeds

(1) Advies uitgebracht op 17 mei 2001 (nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad).
(2) Advies uitgebracht op 30 mei 2001 (nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad).
(3) PB L 210 van 28.7.1998, blz. 32.
4
( ) PB L 210 van 28.7.1998, blz. 38.
(5) PB L 172 van 30.9.1966, blz. 3025/66. Verordening laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2826/00 (PB L 328 van
23.12.2000, blz. 2).
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De generische benaming van het product, namelĳk „olĳfolie”, wordt momenteel ook gebruikt ter aanduiding van
de in punt 3 van de bĳlage bĳ Verordening nr. 136/
66/EEG bedoelde categorie olĳfolie, die bestaat in een
mengsel van geraffineerde olĳfoliën en olĳfoliën van
eerste persing, andere dan die voor verlichting. Dit leidt
tot verwarring die een argeloze consument kan
misleiden en de markt kan verstoren. Het is bĳgevolg
dienstig dit mengsel een specifieke naam te geven
zonder daarbĳ afbreuk te doen aan het imago van deze
categorie olie, waarvan de typische kwaliteiten door
velen sterk op prĳs worden gesteld.

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Dankzĳ de vooruitgang in de raffinage kan de definitie
van geraffineerde olĳfoliën worden aangepast door een
lagere maximale zuurgraad vast te stellen.
De definitie van ruwe olie uit afvallen van olĳven moet
ook betrekking hebben op mechanisch verkregen oliën,
die op enkele kenmerken na overeenstemmen met olĳfoliën voor verlichting, aangezien een aantal van die oliën
kenmerken vertoont die typisch zĳn voor ruwe olie uit
afvallen van olĳven.
Om de sector tĳd te geven om zich aan te passen moet
het gebruik van de nieuwe benamingen en definities pas
na twee jaar algemeen verplicht worden.
De voor de toepassing van Verordening nr. 136/66/EEG
vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig 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 (1),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening nr. 136/66/EEG wordt als volgt gewĳzigd:
1. in artikel 4, lid 2, worden de woorden „de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2000/2001” vervangen door
„de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2003/2004”;
2. artikel 5 wordt als volgt gewĳzigd:
a) in lid 2, worden de woorden „de verkoopseizoenen
1998/1999 tot en met 2000/2001” vervangen door „de
verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2003/2004”,
b) in lid 9, eerste alinea, worden de woorden „voor verbetering van de kwaliteit van de olĳfolieproductie” vervangen
door „voor verbetering van de kwaliteit van de olĳfolieen tafelolĳvenproductie”,
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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c) in lid 9, tweede alinea,
i) worden de woorden „de verkoopseizoenen 1998/
1999 tot en met 2000/2001” vervangen door „de
verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2003/
2004”;
ii) worden de woorden „olĳfolieproducenten” vervangen
door „olĳfolie- en tafelolĳvenproducenten”;
3. in artikel 20 quinquies, lid 1, tweede alinea, worden de
woorden „de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met
2000/2001” vervangen door „de verkoopseizoenen 1998/
1999 tot en met 2003/2004”;
4. artikel 37 wordt geschrapt;
5. artikel 38 wordt vervangen door:
„Artikel 38
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door een comité van
beheer voor oliën en vetten, hierna „comité”.
2.
In de gevallen waarin naar dit artikel 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
termĳn wordt op één maand vastgesteld.
3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.”;

6. de bĳlage wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Verordening (EG) nr. 1638/98 wordt als volgt gewĳzigd:
1. artikel 2 wordt als volgt gewĳzigd:
a) in lid 1, eerste alinea, worden de woorden „de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2000/2001” vervangen
door „de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met
2002/2003”,
b) in lid 2, tweede alinea, worden de woorden „de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2000/2001” vervangen
door „de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met
2002/2003”, en
c) in lid 4, worden de woorden „de verkoopseizoenen
1998/1999 tot en met 2000/2001” vervangen door „de
verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2002/2003”;
2. het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 2 bis
Met ingang van 1 november 2003 kunnen de olĳfbomen en
de corresponderende percelen waarvan het bestaan niet
wordt aangetoond via een Geografisch Informatiesysteem
dat tot stand is gebracht overeenkomstig artikel 2 van deze
verordening, noch de corresponderende geproduceerde
hoeveelheden olĳfolie, in aanmerking worden genomen
voor productiesteun voor olĳfolie in het kader van de
gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector oliën
en vetten.”;
3. in artikel 3, lid 2, wordt het jaartal „2000” vervangen door
„2003” en de datum „1 november 2001” door „1 november
2004”;
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4. het volgende artikel wordt toegevoegd:
„Artikel 4 bis
1.
In het kader van de gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector oliën en vetten die geldt met ingang
van 1 november 2002, kunnen de lidstaten waar olĳfolie
wordt geproduceerd, binnen bepaalde grenzen een deel van
de eventueel voor de olĳfolie- en/of tafelolĳvenproducenten
toegepaste steun reserveren als garantie voor de communautaire financiering van de door erkende producentenorganisaties, erkende brancheorganisaties of andere erkende organisaties van marktdeelnemers of unies daarvan opgestelde
activiteitenprogramma's op een of meer van de volgende
gebieden:
a) de follow-up en het administratief beheer van de olĳfolie- en tafelolĳvensector en -markt;
b) de verbetering van de milieu-effecten van de olĳventeelt;
c) de verbetering van de kwaliteit van de productie van
olĳfolie en tafelolĳven,
d) het traceerbaarheidssysteem, de certificering en de bewaking van de kwaliteit van olĳfolie en tafelolĳven, onder
het gezag van de nationale administraties.
2.
In dit artikel wordt onder „erkende brancheorganisaties” verstaan, rechtspersonen die:
— bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende
beroepsgroepen die betrokken zĳn bĳ de productie en/of
de verhandeling en/of de verwerking van de in artikel 1,
lid 2, onder c) en d), van Verordening nr. 136/66/EEG
bedoelde producten;
— zĳn opgericht op initiatief van alle of een deel van de
aangesloten verenigingen of groeperingen;
— zĳn erkend door de lidstaten waarin zĳ werkzaam zĳn.
3.
De in lid 1 bedoelde grenzen worden, om verstoringen
van de markt te voorkomen, vastgesteld door:
— de Raad, op voorstel van de Commissie, voor het geheel
van de betrokken activiteiten, en vervolgens,
— door de Commissie, voor elk van de in lid 1 genoemde
gebieden, overeenkomstig de beheersprocedure van
artikel 4 van Besluit 1999/468/EG.
De communautaire financiering van de in lid 1 bedoelde
activiteitenprogramma's is, binnen de vastgestelde grenzen,
gelĳk aan het gedeelte van de steun dat door de betrokken
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lidstaat is gereserveerd. Die financiering bedraagt ten
hoogste:
— 100 % voor de activiteiten op de onder a) en b) bedoelde
gebieden,
— 100 % voor de investeringen in kapitaalgoederen en
75 % voor de andere activiteiten op het onder c)
genoemde gebied,
— 50 % voor de activiteiten op het onder d) bedoelde
gebied.
De aanvullende financiering komt voor rekening van de
betrokken lidstaat, die rekening houdt met een bĳdrage van
de marktdeelnemers, die voor de activiteiten op de in lid 1,
onder c) en d), bedoelde gebieden verplicht is en voor de
activiteiten op het onder d) bedoelde gebied minstens 25 %
bedraagt.
4.
Volgens de procedure van artikel 38 van Verordening
nr. 136/66/EEG stelt de Commissie de volgende bepalingen
vast:
a) de voorwaarden voor de erkenning van organisaties van
marktdeelnemers of unies daarvan,
b) de soorten activiteiten in het kader van de in aanmerking
komende programma's op de vier in lid 1 bedoelde
gebieden,
c) de procedures voor de goedkeuring van de programma's
door de lidstaten,
d) de controle- en sanctiemaatregelen,
e) de overige uitvoeringsbepalingen die nodig zĳn om de
betrokken programma's met ingang van 1 november
2002 snel ten uitvoer te leggen.”;
5. in artikel 5, eerste alinea, wordt de datum „1 november
2001” vervangen door „1 november 2004”.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 november 2001. Artikel
1, punt 6 (vervanging van de bĳlage bĳ Verordening nr. 136/
66/EEG), met uitzondering van punt 4 van de betrokken
bĳlage, is evenwel van toepassing met ingang van 1 november
2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 juli 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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BĲLAGE

„BĲLAGE
BENAMINGEN EN DEFINITIES VAN DE OLĲFOLIËN EN OLIËN VAN AFVALLEN VAN OLĲVEN BEDOELD IN
ARTIKEL 35
1. OLĲFOLIE VAN EERSTE PERSING
Olie die uit de vrucht van de olĳfboom is verkregen langs zuiver mechanische weg of via andere fysische methodes
onder omstandigheden waardoor de olie niet wordt aangetast, en die geen andere behandeling heeft ondergaan dan
wassen, decanteren, centrifugeren en filtreren; met uitsluiting van olie die is verkregen door middel van oplosmiddelen,
door middel van een hulpstof met chemische of biochemische werking of door herverestering, en van alle mengsels
met olie van een andere soort.
Deze olie wordt als volgt ingedeeld en omschreven:
a) Extra olĳfolie van eerste persing
Olĳfolie van eerste persing met een gehalte aan vrĳe vetzuren, uitgedrukt in oliezuur, van ten hoogste 0,8 gram per
100 gram en waarvan de andere kenmerken overeenkomen met die welke voor deze categorie zĳn vastgesteld.
b) Olĳfolie van eerste persing
Olĳfolie van eerste persing met een gehalte aan vrĳe vetzuren, uitgedrukt in oliezuur, van ten hoogste 2 gram per
100 gram en waarvan de andere kenmerken overeenkomen met die welke voor deze categorie zĳn vastgesteld.
c) Olĳfolie voor verlichting
Olĳfolie van eerste persing met een gehalte aan vrĳe vetzuren, uitgedrukt in oliezuur, van meer dan 2 gram per 100
gram en/of waarvan de andere kenmerken overeenkomen met die welke voor deze categorie zĳn vastgesteld.
2. GERAFFINEERDE OLĲFOLIE
Olĳfolie verkregen door raffinering van olĳfolie van eerste persing, met een gehalte aan vrĳe vetzuren, uitgedrukt in
oliezuur, van ten hoogste 0,3 gram per 100 gram en waarvan de andere kenmerken overeenkomen met die welke voor
deze categorie zĳn vastgesteld.
3. OLĲFOLIE — BESTAANDE UIT GERAFFINEERDE OLĲFOLIËN EN OLĲFOLIËN VAN EERSTE PERSING
Olie verkregen door het mengen van geraffineerde olĳfolie met olĳfolie van eerste persing, andere dan die voor
verlichting, met een gehalte aan vrĳe vetzuren, uitgedrukt in oliezuur, van ten hoogste 1 gram per 100 gram en
waarvan de andere kenmerken overeenkomen met die welke voor deze categorie zĳn vastgesteld.
4. RUWE OLIE UIT AFVALLEN VAN OLĲVEN
Olie verkregen uit afvallen van olĳven door behandeling met oplosmiddelen of via fysische methodes, of die, op
bepaalde kenmerken na, overeenstemt met olĳfolie voor verlichting; met uitsluiting van olie die is verkregen door
herverestering, en van alle mengsels met olie van een andere soort, en waarvan de andere kenmerken overeenkomen
met die welke voor deze categorie zĳn vastgesteld.
5. GERAFFINEERDE OLIE UIT AFVALLEN VAN OLĲVEN
Olie verkregen door de raffinering van ruwe olie uit afvallen van olĳven, met een gehalte aan vrĳe vetzuren, uitgedrukt
in oliezuur, van ten hoogste 0,3 gram per 100 gram en waarvan de andere kenmerken overeenkomen met die welke
voor deze categorie zĳn vastgesteld.
6. OLIE UIT AFVALLEN VAN OLĲVEN
Olie verkregen door het mengen van geraffineerde olie uit afvallen van olĳven met olĳfolie van eerste persing, andere
dan die voor verlichting, met een gehalte aan vrĳe vetzuren, uitgedrukt in oliezuur, van ten hoogste 1 gram per 100
gram en waarvan de andere kenmerken overeenkomen met die welke voor deze categorie zĳn vastgesteld.”
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VERORDENING (EG) Nr. 1514/2001 VAN DE RAAD
van 23 juli 2001
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector hop
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 36 en 37,

Artikel 1
Verordening (EEG) nr. 1696/71 wordt als volgt gewĳzigd:

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

1. in artikel 12, lid 5, wordt punt a) vervangen door:
Gezien het advies van het Europees Parlement ( ),
2

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 12, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 1696/
71 (4) van de Raad is het steunbedrag voor in de
Gemeenschap geproduceerde hop vastgesteld voor een
periode van vĳf jaar, nl. van de oogst van 1996 tot en
met de oogst van 2000.

„a) Voor alle rassengroepen wordt hetzelfde steunbedrag
per hectare toegekend. Dit bedraagt 480 EUR per
hectare gedurende een periode van acht jaar, te rekenen
vanaf de oogst van 1996.”;
2. in artikel 12, lid 5, wordt punt d) vervangen door:
„d) Het op de steun ingehouden bedrag is gedurende maximaal drie jaar cumuleerbaar; aan het einde van deze
periode moet alle ingehouden steun uitgegeven zĳn.”;
3. in artikel 18, tweede alinea, wordt „1 september 2000”
vervangen door „31 december 2003”;
4. artikel 19 wordt geschrapt;

(2)

(3)

(4)

Overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EG) nr.
1696/71 heeft de Commissie bĳ de Raad een verslag
ingediend over de economische ontwikkeling van de
hopsector in de Europese Gemeenschap. Uit dit verslag
blĳkt dat de productie zich geleidelĳk aanpast aan de
vraag, zowel wat betreft de hoeveelheid (het areaal
neemt af en er wordt minder geproduceerd) als de kwaliteit (er wordt overgeschakeld op andere rassen, met
name op die welke erg in trek zĳn bĳ de brouwerĳen).
Het is wenselĳk het huidige steunbedrag gedurende een
extra periode van drie jaar toe te kennen; over die extra
periode moet een verslag worden opgesteld.
De voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1696/
71 noodzakelĳke maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig 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 (5),

(1) PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 345.
(2) Advies uitgebracht op 13 juni 2001, nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad.
(3) Advies uitgebracht op 25 april 2001, nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad.
(4) PB L 175 van 4.8.1971, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 191/2000 (PB L 23 van 28.1.2000, blz. 4).
(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

5. artikel 20 wordt vervangen door:
„Artikel 20
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door een comité van
beheer voor hop, hierna „comité”, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2.
Als naar dit artikel 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
termĳn wordt vastgesteld op één maand.
3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.”.

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 met ingang van 1 januari 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 juli 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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VERORDENING (EG) Nr. 1515/2001 VAN DE RAAD
van 23 juli 2001
inzake de maatregelen die de Gemeenschap kan nemen naar aanleiding van een rapport van het
orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en
antisubsidiemaatregelen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

prospectief karakter. Het is derhalve dienstig te bepalen
dat alle op grond van deze verordening genomen maatregelen van kracht worden op de datum van inwerkingtreding, tenzĳ anders bepaald, en dat zĳ dientengevolge
geen aanleiding kunnen geven tot de terugbetaling van
voor die datum ingevorderde rechten,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft bĳ Verordening (EG) nr. 384/96 (1)
beschermende maatregelen vastgesteld tegen invoer met
dumping uit landen die geen lid zĳn van de Europese
Gemeenschap.

(2)

De Raad heeft bĳ Verordening (EG) nr. 2026/97 (2)
beschermende maatregelen vastgesteld tegen invoer met
subsidiëring uit landen die geen lid zĳn van de Europese
Gemeenschap.

(3)

In het kader van de Overeenkomst van Marrakesh tot
oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) werd
een memorandum van overeenstemming inzake de
regels en procedures betreffende de beslechting van
geschillen ondertekend. Bĳ dit memorandum werd een
orgaan voor geschillenbeslechting ingesteld.

(4)

Teneinde de Gemeenschap indien nodig in staat te
stellen een krachtens Verordening (EG) nr. 384/96 of
Verordening (EG) nr. 2026/97 genomen maatregel in
overeenstemming te brengen met de aanbevelingen en
uitspraken van een door het orgaan voor geschillenbeslechting opgesteld rapport, dienen specifieke bepalingen
te worden vastgesteld.

(5)

(6)

De instellingen van de Gemeenschap kunnen het dienstig achten bepaalde andere maatregelen in te trekken, te
wĳzigen of vast te stellen die verband houden met maatregelen die zĳn genomen op basis van Verordening (EG)
nr. 384/96 of Verordening (EG) nr. 2026/97, met inbegrip van maatregelen die niet het voorwerp hebben
gevormd van een geschillenbeslechtingsprocedure in het
kader van het genoemde memorandum, ten einde rekening te houden met interpretaties van de wetgeving in
een door het orgaan voor geschillenbeslechting opgesteld rapport. Voorts dienen de instellingen van de
Gemeenschap de mogelĳkheid te hebben dergelĳke
maatregelen in voorkomend geval op te schorten of te
herzien.
Het beroep op het memorandum van overeenstemming
inzake de regels en procedures betreffende de beslechting van geschillen is niet aan beperkingen in de tĳd
onderworpen. De aanbevelingen in de rapporten van het
orgaan voor geschillenbeslechting hebben een uitsluitend

( ) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2238/2000 (PB L 257 van 11.10.2000, blz.
2).
2) PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1.
(
1

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Wanneer het orgaan voor geschillenbeslechting een
rapport opstelt betreffende een maatregel van de Gemeenschap
die is genomen krachtens het bepaalde in Verordening (EG) nr.
384/96, Verordening (EG) nr. 2026/97 of de onderhavige
verordening („betwiste maatregel”), kan de Raad met een
eenvoudige meerderheid van stemmen op voorstel van de
Commissie en na raadpleging van het Raadgevend Comité dat
is ingesteld bĳ artikel 15 van Verordening (EG) nr. 384/96 of
artikel 25 van Verordening (EG) nr. 2026/97 („Raadgevend
Comité”) een van de volgende maatregelen nemen:
a) intrekking of wĳziging van de betwiste maatregel of;
b) vaststellen van andere bĳzondere maatregelen die in de
gegeven omstandigheden dienstig worden geacht.
2.
Met het oog op de krachtens lid 1 te nemen maatregelen
kan de Commissie belanghebbenden verzoeken haar alle noodzakelĳke informatie te verschaffen ter vervollediging van de
informatie die werd verzameld bĳ het onderzoek dat tot de
betwiste maatregel heeft geleid.
3.
Wanneer het dienstig wordt geacht dat een overeenkomstig lid 1 genomen maatregel wordt voorafgegaan door of
gepaard gaat met een herzieningsonderzoek, wordt een
dergelĳk onderzoek door de Commissie geopend na raadpleging van het Raadgevend Comité.
4.
Wanneer opschorting van de betwiste of gewĳzigde maatregel dienstig wordt geacht, wordt deze opschorting voor een
beperkte termĳn toegestaan door de Raad die zĳn besluit
neemt met een eenvoudige meerderheid van stemmen op basis
van een voorstel dat door de Commissie is ingediend na raadpleging van het Raadgevend Comité.
Artikel 2
1.
De Raad kan bovendien, indien hĳ dit wenselĳk acht, alle
in artikel 1, lid 1, bedoelde dienstig geachte maatregelen nemen
teneinde rekening te houden met de interpretatie van rechtsregels in een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting
betreffende een niet betwiste maatregel.
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2.
Met het oog op de krachtens lid 1 te nemen maatregelen
kan de Commissie belanghebbenden verzoeken alle noodzakelĳke informatie te verschaffen ter vervollediging van de informatie die werd verkregen bĳ het onderzoek dat aanleiding heeft
gegeven tot de niet-betwiste maatregel.
3.
Wanneer het dienstig wordt geacht dat een overeenkomstig lid 1 genomen maatregel wordt voorafgegaan door of
gepaard gaat met een herzieningsonderzoek, wordt een
dergelĳk onderzoek door de Commissie geopend na raadpleging van het Raadgevend Comité.
4.
Wanneer opschorting van de niet-betwiste of gewĳzigde
maatregel dienstig wordt geacht, wordt deze opschorting voor
een beperkte termĳn toegestaan door de Raad die zĳn besluit
neemt met een eenvoudige meerderheid van stemmen op basis
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van een voorstel dat door de Commissie is ingediend na raadpleging van het Raadgevend Comité.
Artikel 3
Overeenkomstig deze verordening genomen maatregelen
worden van kracht op de datum van inwerkingtreding en
geven, behoudens andersluidende bepalingen, geen aanleiding
tot terugbetaling van voor die datum ingevorderde rechten.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de datum van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing op de rapporten die na 1 januari 2001
door het orgaan voor geschillenbeslechting worden opgesteld.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 juli 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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VERORDENING (EG) Nr. 1516/2001 VAN DE COMMISSIE
van 25 juli 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 26 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 25 juli 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 25 juli 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
999
052
999
052
999
388
524
528
999
052
508
600
624
999
388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999
052
388
512
528
999
052
064
999
052
061
400
404
999
052
999
064
066
624
999

74,1
74,1
66,8
66,8
72,8
72,8
78,4
88,4
66,4
77,7
120,0
164,7
103,7
120,7
127,3
96,7
82,6
122,9
105,3
104,1
64,6
64,2
127,3
215,3
104,2
108,7
133,4
78,4
71,3
69,4
88,1
183,3
123,9
153,6
277,1
258,3
242,0
246,4
256,0
136,5
136,5
80,7
78,9
231,2
130,3

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(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. 1517/2001 VAN DE COMMISSIE
van 25 juli 2001
tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bĳ uitvoer van witte suiker voor de 49e
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. 1260/2001 van de Raad van
19 juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1), met name op artikel 27, lid 5,
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 (2), gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1264/2001 (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 49e
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 49e deelinschrĳving voor witte suiker, gehouden
krachtens Verordening (EG) nr. 1531/2000, wordt het maximumbedrag van de restitutie bĳ uitvoer vastgesteld op
38,625 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 26 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 25 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 175 van 14.7.2000, blz. 69.
(3) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 61.
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VERORDENING (EG) Nr. 1518/2001 VAN DE COMMISSIE
van 25 juli 2001
tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bĳ uitvoer van witte suiker voor de
eerste deelinschrĳving in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1260/2001 van de Raad van
19 juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1), met name op artikel 27, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1430/2001 van de
Commissie van 13 juli 2001 betreffende een permanente
inschrĳving voor de vaststelling van heffingen en/of
restituties bĳ uitvoer van witte suiker (2) worden deelinschrĳvingen gehouden voor de uitvoer van deze suiker.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1430/2001 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
situatie en de te verwachten ontwikkeling van de suikermarkt in de Gemeenschap en daarbuiten.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de eerste deelinschrĳving voor witte suiker, gehouden
krachtens Verordening (EG) nr. 1430/2001, wordt het maximumbedrag van de restitutie bĳ uitvoer vastgesteld op
40,020 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 26 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 25 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 192 van 14.7.2001, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 1519/2001 VAN DE COMMISSIE
van 25 juli 2001
tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prĳzen en de bedragen van de
aanvullende invoerrechten voor melasse
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. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1),
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 (2), 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:
(1)

(2)

(3)

(4)

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 (3). Deze prĳs
geldt voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 785/68.
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.
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.
Er wordt geen rekening met die gegevens gehouden
wanneer de goederen niet van gezonde handelskwaliteit
zĳn of wanneer de in de aanbieding vermelde prĳs
slechts betrekking heeft op een geringe en niet voor de

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 141 van 24.6.1995, blz. 12.
(3) PB L 145 van 27.6.1968, blz. 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 26 juli 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 25 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor melasse
(in EUR)

Representatieve prĳs
per 100 kg netto
van het betrokken product

GN-code

Aanvullend recht
per 100 kg netto
van het betrokken product

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)

1703 10 00 (1)

10,11

—

0

1703 90 00 ( )

13,21

—

0

1

(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. 1520/2001 VAN DE COMMISSIE
van 25 juli 2001
tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(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.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(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)

Bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 wordt het vereveningsstelsel van de opslagkosten niet verlengd per 1 juli
2001. Daarmee moet dan ook rekening worden
gehouden voor de vaststelling van de restituties die
worden toegekend wanneer de producten na 30
september 2001 worden uitgevoerd.

(9)

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

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker, inzonderheid op artikel 27, lid 5,
tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

Krachtens artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 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.

Krachtens Verordening (EEG) nr. 1260/2001 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 28 van
genoemde verordening bedoelde prĳs- en kostenelementen. Volgens dit artikel moet eveneens met het
economische aspect van de voorgenomen uitvoertransactie rekening worden gehouden.

Voor ruwe suiker moet de restitutie vastgesteld worden
voor de standaardkwaliteit die bepaald is in bĳlage I,
punt II, van Verordening (EG nr. 1260/2001. Deze restitutie werd bovendien vastgesteld overeenkomstig artikel
28, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1260/2001. Kandĳsuiker werd omschreven in Verordening (EG) nr. 2135/
95 van de Commissie van 7 september 1995 inzake
uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van uitvoerrestituties in de sector suiker (1). 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.

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.

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. 1260/2001
genoemde producten, welke niet gedenatureerd zĳn, worden
vastgesteld overeenkomstig de bedragen aangegeven in de
bĳlage.
Wanneer van een uitvoercertificaat waarvoor het restitutiebedrag overeenkomstig de eerste alinea is vastgesteld, gebruik
wordt gemaakt na 30 september 2001, wordt de genoemde
restitutie verlaagd met 2 EUR per 100 kg netto, uitgedrukt in
witte suiker-equivalent.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 26 juli 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 25 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 25 juli 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

32,80
32,66
32,80
32,66

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

0,3566
35,66
35,50
35,50
0,3566

(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. 1260/2001 van de Raad.
(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. 1521/2001 VAN DE COMMISSIE
van 25 juli 2001
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 2001 ingediende
aanvragen om rechten tot invoer voor de tariefcontingenten voor rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 1216/2001 voor Estland, Letland en Litouwen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1216/2001 van de Commissie
van 20 juni 2001 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli
2001 tot en met 30 juni 2002, van de uitvoeringsbepalingen
voor de vastgestelde tariefcontingenten voor rundvlees van
oorsprong uit Estland, Letland en Litouwen (1), en met name op
artikel 3, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1216/2001 is
bepaald welke hoeveelheden vers, gekoeld of bevroren rundvlees van oorsprong uit Estland, Letland en Litouwen en
verwerkte producten van oorsprong uit Letland in de periode
van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 onder speciale

voorwaarden mogen worden ingevoerd. Geen aanvragen om
rechten tot invoer voor die hoeveelheden rundvlees en
verwerkte producten zĳn ingediend,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de periode van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 zĳn
geen rechten tot invoer aangevraagd in het kader van de in
artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1216/2001 bedoelde
invoercontingenten.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 26 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 25 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 165 van 21.6.2001, blz. 29.
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VERORDENING (EG) Nr. 1522/2001 VAN DE COMMISSIE
van 25 juli 2001
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen voor invoercertificaten die in juli 2001 voor bepaalde melkproducten zĳn ingediend in het kader van bepaalde
tariefcontingenten, geopend bĳ Verordening (EG) nr. 1374/98
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1670/2000 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1374/98 van de Commissie van
29 juni 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling en houdende opening van tariefcontingenten in de
sector melk en zuivelproducten (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 594/2001 (4), en met name op artikel 14,
lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
De ingediende aanvragen voor de in de bĳlagen II en III bĳ
Verordening (EG) nr. 1374/98 vermelde producten hebben op
grotere hoeveelheden betrekking dan beschikbaar zĳn. Bĳgevolg moeten toewĳzingscoëfficiënten worden vastgesteld voor
de aangevraagde hoeveelheden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op de op grond van Verordening (EG) nr. 1374/98
aangevraagde hoeveelheden invoercertificaten voor de periode
van 1 juli tot en met 31 december 2001 worden voor de
producten van de volgnummers in bĳlage II bĳ Verordening
(EG) nr. 1374/98, vermeld in bĳlage I bĳ deze verordening, de
aangegeven toewĳzingscoëfficiënten toegepast.
2.
Op de op grond van Verordening (EG) nr. 1374/98
aangevraagde hoeveelheden invoercertificaten voor de periode
van 1 juli tot en met 31 december 2001 worden voor de
producten van de volgnummers in bĳlage III B bĳ Verordening
(EG) nr. 1374/98, vermeld in bĳlage II bĳ deze verordening, de
aangegeven toewĳzingscoëfficiënten toegepast.
3.
Op de op grond van Verordening (EG) nr. 1374/98
aangevraagde hoeveelheden invoercertificaten voor de periode
van 1 juli tot en met 31 december 2001 worden voor de
producten van de volgnummers in bĳlage III C bĳ Verordening
(EG) nr. 1374/98, vermeld in bĳlage III bĳ deze verordening, de
aangegeven toewĳzingscoëfficiënten toegepast.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 26 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 25 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
193 van 29.7.2000, blz. 10.
185 van 30.6.1998, blz. 21.
88 van 28.3.2001, blz. 7.
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BĲLAGE I

Volgnummer
in bĳlage II
bĳ Verordening
(EG) nr. 1374/98

Volgnummer
Taric

Toewĳzingscoëfficiënt
(periode van juli t/m
december 2001)

33
34
36
37
38
39
41
44

09.4590
09.4599
09.4591
09.4592
09.4593
09.4594
09.4595
09.4596

0,0053
0,0035
0,6808
1,0000
—
0,0094
0,0035
0,0046

BĲLAGE II

Volgnummer in
bijlage III, deel B,
bij Verordening
(EG) nr. 1374/98

Volgnummer
Taric

Toewĳzingscoëfficiënt
(periode van juli tot en met
december 2001)

13

09.4101

1,0000

BĲLAGE III

Volgnummer in
bijlage III, deel C,
bij Verordening
(EG) nr. 1374/98

Volgnummer
Taric

Toewĳzingscoëfficiënt
(periode van juli tot en met
december 2001)

15

09.4151

—

26.7.2001

26.7.2001
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VERORDENING (EG) Nr. 1523/2001 VAN DE COMMISSIE
van 25 juli 2001
tot wĳziging van de representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde
producten uit de sector suiker
2001 van de Commissie (4), gewĳzigd bij Verordening
(EG) nr. 1419/2001 (5).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1423/95 van de Commissie van
23 juni 1995 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor
de invoer van producten uit de sector suiker, andere dan
melasse (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 624/
98 (3), en met name op artikel 1, lid 2, tweede alinea, en artikel
3, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde
stropen zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1309/

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten
voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1423/95
bedoelde producten worden vastgesteld zoals aangegeven in de
bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 26 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 25 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 141 van 24.6.1995, blz. 16.
(3) PB L 85 van 20.3.1998, blz. 5.

(4) PB L 177 van 30.6.2001, blz. 21.
(5) PB L 191 van 13.7.2001, blz. 35.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 25 juli 2001 tot wĳziging van de representatieve prĳzen en de
bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en producten van GN-code
1702 90 99
(in EUR)
GN-code

Representatieve prĳs
per 100 kg netto
van het betrokken product

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

25,06
25,06
25,06
25,06
31,81
31,81
31,81
0,32

Aanvullend recht
per 100 kg netto
van het betrokken product

3,77
9,00
3,63
8,57
9,33
4,81
4,81
0,34

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 431/68 van de Raad (PB L 89
van 10.4.1968, blz. 3).
(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 793/72 van de Raad (PB L 94 van
21.4.1972, blz. 1).
(3) Vaststelling per procent sacharose.

26.7.2001
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 5 juli 2001
houdende wĳzigingen op Besluit ECB/1998/4 inzake de goedkeuring van de arbeidsvoorwaarden
voor het personeel van de Europese Centrale Bank
(ECB/2001/6)
(2001/566/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale
Banken en van de Europese Centrale Bank (hierna aangeduid
als „de statuten”), inzonderheid op artikel 36.1,
Gelet op het voorstel van de directie van de Europese Centrale
Bank (ECB),
Gelet op de inbreng van de Algemene Raad van de ECB,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De statuten wĳzen de Raad van bestuur van de ECB,
handelend op voorstel van de directie van de ECB, de
taak toe de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van
de ECB (arbeidsvoorwaarden) vast te stellen en indien
noodzakelĳk te wĳzigen.

(2)

Besluit ECB/1998/4 van 9 juni 1998 inzake de goedkeuring van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van
de Europese Centrale Bank, zoals gewĳzigd op 31 maart
1999 (1), (hierna „Besluit ECB/1998/4” te noemen) bevat
regelen die de arbeidsverhouding tussen de ECB en haar
personeel bepalen.

(3)

In overeenstemming met het door de ECB gevolgde
beleid van doorzichtigheid zullen de arbeidsvoorwaarden
voor het personeel van de ECB aan alle geïnteresseerde
partĳen beschikbaar worden gesteld.

(1) PB L 125 van 19.5.1999, blz. 32.

(4)

Algemene toegang tot de arbeidsvoorwaarden zou
aanzienlĳk worden vergemakkelĳkt door ze beschikbaar
te stellen op de website van de ECB (http://www.ecb.int),

BESLUIT:

Artikel 1
Artikel 2 van Besluit ECB/1998/4 wordt ingetrokken. Een
nieuw artikel 2 wordt ingevoegd luidende als volgt:
„Ter informatie van alle geïnteresseerde partĳen zĳn de
arbeidsvoorwaarden voor het personeel van ECB voor het
publiek toegankelĳk op de website van de ECB
(http://www.ecb.int).”.
Artikel 2
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Frankfurt am Main, 5 juli 2001.

De president van de ECB
Willem F. DUISENBERG

