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

VERORDENING (EG) Nr. 1775/2001 VAN DE COMMISSIE
van 7 september 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 8 september 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 september 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 7 september 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
388
524
528
999
052
999
388
400
512
528
804
999
052
999
052
999
052
060
064
066
068
094
999

77,6
77,6
80,8
80,8
70,9
72,9
68,7
70,8
70,7
70,7
77,9
77,8
69,6
63,2
105,0
78,7
102,9
102,9
109,1
109,1
75,7
55,9
49,9
66,6
52,9
52,9
59,0

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50
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. 1776/2001 VAN DE COMMISSIE
van 7 september 2001
tot wĳziging van bĳlage I bĳ Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de
tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelĳk douanetarief
verzekeren dat zĳ hun oorspronkelĳke karakter van
vruchtensap bedoeld bĳ deze post behouden.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23
juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelĳk douanetarief (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1230/2001 van de Commissie (2),
en met name op artikel 9,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
Ten behoeve van de uniforme toepassing van de gecombineerde nomenclatuur die als bĳlage is opgenomen bĳ
genoemde verordening, is het noodzakelĳk onderscheid
te maken tussen vruchtensappen, met toegevoegde
suiker, bedoeld bĳ post 2009 enerzĳds en preparaten
voor de vervaardiging van dranken, met name gearomatiseerde suikerstropen, bedoeld bĳ post 2106 anderzĳds.
(2)
Volgens de GS-toelichting op post 2009 mag, naast
andere toevoegingsmiddelen, suiker worden toegevoegd
aan vruchtensappen, onder voorwaarde dat de vruchtensappen hun oorspronkelĳke karakter behouden.
(3)
De vruchtensappen of mengsels van vruchtensappen,
met of zonder toegevoegde suiker, worden onder de
onderverdelingen van post 2009 van de gecombineerde
nomenclatuur ingedeeld naar gelang van hun dichtheid,
die al dan niet meer bedraagt dan 1,33 g/cm3 bĳ 20 °C,
welke waarde onder meer afhangt van het in de
producten aanwezige suikergehalte.
(4)
In de aanvullende aantekening (GN) 2 op hoofdstuk 20
van de gecombineerde nomenclatuur staat de te
gebruiken meetmethode beschreven om het gehalte aan
diverse suikers, berekend als sacharose („suikergehalte”),
vast te stellen van de producten bedoeld bĳ dit hoofdstuk, met name van vruchtensappen bedoeld bĳ post
2009.
(5)
Het lĳkt passend een ondergrens van 50 gewichtspercenten vast te stellen voor het gehalte aan vruchtensap
van de producten die vallen onder de onderverdelingen
van post 2009 met de bewoordingen „met een dichtheid
van niet meer dan 1,33 g/cm3 bĳ 20 °C”, teneinde te

(6)

De aanvullende aantekening (GN) 5 op hoofdstuk 20
van de gecombineerde nomenclatuur moet worden
gewĳzigd om dit besluit weer te geven.

(7)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De aanvullende aantekening (GN) 5 op hoofdstuk 20 van de
gecombineerde nomenclatuur die als bĳlage is opgenomen bĳ
Verordening (EEG) nr. 2658/87 wordt vervangen door de
volgende tekst:
„5. a) Het gehalte aan toegevoegde suiker van de
producten bedoeld bĳ post 2009 is gelĳk aan hun
suikergehalte verminderd met het hierna vermelde
getal, naar gelang van de soort van het sap:
— sap van citroenen of van tomaten: 3,
— sap van appelen: 11,
— sap van druiven: 15,
— sap van andere vruchten of van groenten, mengsels daaronder begrepen: 13.
b) Vruchtensappen met toegevoegde suiker, met een
dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm3 bĳ 20 °C
en bevattende minder dan 50 gewichtspercenten
vruchtensap in zĳn natuurlĳke staat, verkregen uit
vruchten of door verdunning van geconcentreerd
vruchtensap, hebben hun oorspronkelĳke karakter
van vruchtensappen als bedoeld bĳ post 2009
verloren.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 september 2001.
Voor de Commissie
Frederik BOLKESTEIN

Lid van de Commissie

(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
(2) PB L 168 van 23.6.2001, blz. 6.

L 240/4

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

8.9.2001

VERORDENING (EG) Nr. 1777/2001 VAN DE COMMISSIE
van 7 september 2001
tot wĳziging van bĳlage I bĳ Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de
tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelĳk douanetarief
thische geneesmiddelen (3), en wat dieren betreft, overeenkomstig artikel 1 van Richtlĳn 92/74/EEG van de
Raad van 22 september 1992 tot uitbreiding van het
toepassingsgebied van Richtlĳn 81/851/EEG betreffende
de aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke
bepalingen inzake geneesmiddelen en tot vaststelling van
aanvullende bepalingen voor homeopathische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (4).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23
juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelĳk douanetarief (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1230/2001 van de Commissie (2),
en met name op artikel 9,

(4)

Bereidingen voor bĳzondere voedingsdoeleinden en
bereidingen voor bĳzondere dieetdoeleinden worden
speciaal vervaardigd of bereid om aan de dieetbehoeften
te voldoen die met bepaalde fysieke of fysiologische
behoeften overeenstemmen in de zin van artikel 1, lid 2,
van Richtlĳn 89/398/EEG van de Raad van 3 mei 1989
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake voor bĳzondere voeding
bestemde levensmiddelen (5). Voedingssupplementen zĳn
in het algemeen bereidingen op basis van vitaminen,
essentiële aminozuren, vetzuren of mineralen.

(5)

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen enerzĳds
bereidingen voor bĳzondere voedings- of dieetdoeleinden die tot het behoud van gezondheid en welzĳn
kunnen bĳdragen en anderzĳds plantaardige geneeskrachtige bereidingen en bereidingen gebaseerd op
verschillende actieve stoffen, met inbegrip van bepaalde
homeopathische bereidingen, die ziekten of aandoeningen kunnen voorkomen of genezen. Voor producten
die zĳn opgemaakt voor de verkoop in het klein kunnen
de criteria voor het maken van onderscheid worden
vastgesteld aan de hand van de controleerbare technische specificaties die in het algemeen op het etiket, op
de verpakking of in de bĳsluiter zĳn vermeld, zoals de
aanwezigheid van actieve bestanddelen, de dosering en
de wĳze van toediening.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Ten behoeve van de uniforme toepassing van de gecombineerde nomenclatuur die als bĳlage is opgenomen bĳ
genoemde verordening, is het noodzakelĳk onderscheid
te maken tussen:
1. enerzĳds, plantaardige geneeskrachtige bereidingen
en bereidingen op basis van verschillende actieve
bestanddelen, waaronder vitaminen, mineralen, essentiële aminozuren of vetzuren, die voor therapeutische
of profylactische doeleinden in de menselĳke geneeskunde of de diergeneeskunde worden gebruikt en
bestaan uit gemengde of ongemengde producten, in
afgemeten hoeveelheden of opgemaakt voor de
verkoop in het klein, die onder hoofdstuk 30 kunnen
worden ingedeeld als geneesmiddelen bedoeld bĳ
post 3004; en
2. anderzĳds, bereidingen voor bĳzondere dieetdoeleinden, daaronder begrepen bereidingen voor bĳzondere voedingsdoeleinden, alsmede voedingssupplementen die gebruikt worden voor het behoud van
gezondheid en welzĳn, en die over het algemeen
onder hoofdstuk 21 worden ingedeeld als producten
voor menselĳke consumptie bedoeld bĳ post 2106.

(2)

De indeling van bepaalde producten voor menselĳke
consumptie en van geneeskrachtige bereidingen voor
bĳzondere medische doeleinden blĳkt moeilĳkheden op
te leveren omdat de gecombineerde nomenclatuur geen
duidelĳke definities bevat.

(6)

Het lĳkt zinvol een lĳst op te stellen van verplichte
criteria en deze op te nemen in een aanvullende aantekening (GN) bĳ hoofdstuk 30 van de gecombineerde
nomenclatuur die betrekking heeft op farmaceutische
producten.

(3)

Overwogen dient te worden dat bepaalde geneeskrachtige bereidingen voor mensen en dieren, die als homeopathische geneesmiddelen bekend staan, worden
vervaardigd uit producten, stoffen of verbindingen, die
homeopathische grondstoffen (moedertinctuur) worden
genoemd, overeenkomstig homeopathische procedures
die zĳn beschreven in verschillende officieel erkende
farmacopees, wat de mens betreft, overeenkomstig
artikel 1 van Richtlĳn 92/73/EEG van de Raad van 22
september 1992 tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de Richtlĳnen 65/65/EEG en 75/319/EEG
betreffende de aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen inzake geneesmiddelen en tot
vaststelling van aanvullende bepalingen voor homeopa-

(7)

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

(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
(2) PB L 168 van 23.6.2001, blz. 6.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Hoofdstuk 30 van de gecombineerde nomenclatuur die als
bĳlage is opgenomen bĳ Verordening (EEG) nr. 2658/87 wordt
als volgt gewĳzigd:
(3) PB L 297 van 13.10.1992, blz. 8.
(4) PB L 297 van 13.10.1992, blz. 12.
(5) PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27.
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De volgende aanvullende aantekening (GN) 1 wordt toegevoegd:
„Tot post 3004 behoren plantaardige geneeskrachtige bereidingen en bereidingen op basis van de volgende actieve
bestanddelen: vitaminen, mineralen, essentiële aminozuren
of vetzuren, opgemaakt voor de verkoop in het klein. Deze
bereidingen worden onder post 3004 ingedeeld, indien op
het etiket, op de verpakking of in de bĳsluiter de volgende
aanwĳzingen zĳn vermeld:
a) de ziekten, aandoeningen of symptomen waartegen zĳ
moeten worden gebruikt,
b) de concentratie van de actieve stof of de stoffen die zĳ
bevatten,

L 240/5

c) de dosering, en
d) de wĳze van toediening.
Tot deze post behoren eveneens homeopathische geneeskrachtige bereidingen, indien zĳ aan de vorenstaande voorwaarden onder a), c) en d) voldoen.
In geval van bereidingen op basis van vitaminen, mineralen,
essentiële aminozuren of vetzuren, dient het gehalte aan ten
minste een van deze stoffen per op het etiket aangegeven
aanbevolen dagelĳkse dosis aanzienlĳk hoger te zĳn dan de
voor het behoud van de algemene gezondheid of het
welzĳn aanbevolen dagelĳkse hoeveelheid.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 september 2001.
Voor de Commissie
Frederik BOLKESTEIN

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1778/2001 VAN DE COMMISSIE
van 7 september 2001
tot aanvulling van de bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de
geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17
van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad
(Voor de EER relevante tekst)

maar die de gangbare naam is geworden van een
product of een levensmiddel. Zĳ kan dus niet worden
beschouwd als een benaming die soortnaam is geworden
in de zin van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr.
2081/92.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14
juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en
levensmiddelen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2796/2000 (2), en met name op artikel 17, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Voor een benaming die de Italiaanse regering overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92
heeft meegedeeld, is aanvullende informatie gevraagd
om te garanderen dat die benaming met de artikelen 2
en 4 van de genoemde verordening in overeenstemming
is.

(2)

Na het onderzoek van de aanvullende informatie heeft
de Commissie de betrokken registratieaanvraag tweemaal voor advies voorgelegd aan het Wetenschappelĳk
Comité voor oorsprongsbenamingen, geografische
aanduidingen en specificiteitscertificering, dat in beide
gevallen een gunstig advies heeft gegeven voor registratie
van de benaming.

(3)

De voor het betrokken product gebruikte grondstof is
afkomstig van varkens die behoren tot de soort „Italiaanse zware varkens”. Deze dieren worden in het
productiegebied gehouden en krĳgen bĳzonder voer op
basis van plaatselĳk verbouwde granen en bĳproducten
van de plaatselĳke kaasmakerĳ. Aangezien het hier gaat
om een traditionele benaming in de zin van artikel 2, lid
3, van Verordening (EEG) nr. 2081/92, moet het traditionele productiegebied in aanmerking worden genomen,
ook al is het uitgestrekt. Men kan derhalve stellen dat de
onderhavige benaming in de zin van artikel 2, lid 3, en
artikel 2, lid 2, onder a), tweede streepje van bovengenoemde verordening de aanduiding is van een landbouwproduct van oorsprong uit een bepaalde streek en
waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelĳk zĳn
toe te schrĳven aan het geografische gebied, dat factoren
van natuurlĳke en menselĳke aard omvat.

(4)

De benaming waarop de registratieaanvraag betrekking
heeft, is niet de naam van een landbouwproduct of een
levensmiddel die weliswaar verband houdt met de plaats
of streek waar dit product of dit levensmiddel oorspronkelĳk werd geproduceerd of in the handel gebracht,

(1) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1.
(2) PB L 324 van 21.12.2000, blz. 26.

(5)

De benaming waarvoor om registratie wordt verzocht
geniet reeds bescherming op grond van bilaterale overeenkomsten tussen Italië enerzĳds, en Duitsland,
Oostenrĳk, Frankrĳk en Spanje anderzĳds.

(6)

Daaruit vloeit voort dat de aanvraag voor registratie van
deze benaming voldoet aan het bepaalde in de
genoemde artikelen. De benaming moet derhalve
worden geregistreerd en aan de bĳlage van Verordening
(EG) nr. 1107/96 van de Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1347/2001 van de
Raad (4), worden toegevoegd.

(7)

Het bĳ artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 2081/92
ingestelde comité heeft geen advies uitgebracht binnen
de door zĳn voorzitter vastgestelde termĳn. Overeenkomstig artikel 5, lid 4, 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 (5),
heeft
de
Commissie bĳ de Raad een voorstel betreffende toepassingsbepalingen ingediend en heeft zĳ het Europees
Parlement op de hoogte gebracht. Aangezien de Raad
geen besluit heeft genomen binnen de in artikel 15,
vierde alinea van Verordening (EEG) nr. 2081/92 vastgestelde termĳn van drie maanden, worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 1107/96 wordt aangevuld
met de benaming die in de bĳlage bĳ deze verordening is
vermeld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
(3) PB L 148 van 21.6.1996, blz. 1.
(4) PB L 182 van 5.7.2001, blz. 3.
(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BĲLAGE
A. IN BĲLAGE I BĲ HET VERDRAG GENOEMDE LANDBOUWPRODUCTEN VOOR MENSELĲKE
CONSUMPTIE
Vleesproducten
ITALIË
— Salamini italiani alla cacciatora (BOB)
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VERORDENING (EG) Nr. 1779/2001 VAN DE COMMISSIE
van 7 september 2001
betreffende de afgifte van A-certificaten voor de invoer van knoflook
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1047/2001 van de Commissie
van 30 mei 2001 tot invoering van een stelsel van invoer en
oorsprongscertificaten en vaststelling van de wijze van beheer
van tariefcontingenten voor uit derde landen ingevoerde knoflook (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1510/2001 (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1047/2001
is bepaald dat de Commissie, als de hoeveelheden waarvoor A-certificaten zijn aangevraagd de beschikbare
hoeveelheden overtreffen, een algemeen verminderingspercentage vaststelt en de afgifte van dergelijke certificaten voor verdere aanvragen schorst.
De hoeveelheden waarvoor op 3 en 4 september 2001
op grond van artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1047/2001 certificaten zijn aangevraagd voor producten
van oorsprong uit China overtreffen de beschikbare
hoeveelheden. Derhalve moet worden vastgesteld in
welke mate A-certificaten kunnen worden afgegeven en
moet de afgifte van certificaten voor alle verdere
aanvragen worden geschorst,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De op 3 en 4 september 2001 op grond van artikel 1, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 1047/2001 ingediende aanvragen
voor A-certificaten voor de invoer van producten van
oorsprong uit China die op 5 september 2001 aan de
Commissie zijn doorgegeven, worden, voorzien van de in
artikel 1, lid 2, van voornoemde verordening aangegeven
vermelding, afgegeven voor een hoeveelheid van:
— 31,261 % van de gevraagde hoeveelheid, voor traditionele
importeurs,
— 0,907 % van de gevraagde hoeveelheid, voor nieuwe
importeurs.
Artikel 2
De aanvragen voor invoercertificaten die op grond van Verordening (EG) nr. 1047/2001 na 4 september en vóór 3
december 2001 zijn ingediend voor producten van oorsprong
uit China, worden afgewezen.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 8 september 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 35.
(2) PB L 200 van 25.7.2001, blz. 21.
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VERORDENING (EG) Nr. 1780/2001 VAN DE COMMISSIE
van 7 september 2001
betreffende de afgifte van A-certificaten voor de invoer van knoflook
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1047/2001 van de Commissie
van 30 mei 2001 tot invoering van een stelsel van invoer en
oorsprongscertificaten en vaststelling van de wijze van beheer
van tariefcontingenten voor uit derde landen ingevoerde knoflook (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1510/2001 (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1047/2001
is bepaald dat de Commissie, als de hoeveelheden waarvoor A-certificaten zijn aangevraagd de beschikbare
hoeveelheden overtreffen, een algemeen verminderingspercentage vaststelt en de afgifte van dergelijke certificaten voor verdere aanvragen schorst.
De hoeveelheden waarvoor op 3 en 4 september 2001
op grond van artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1047/2001 certificaten zijn aangevraagd voor producten
van oorsprong uit andere derde landen dan China en
Argentinië, overtreffen de beschikbare hoeveelheden.
Derhalve moet worden vastgesteld in welke mate Acertificaten kunnen worden afgegeven en moet de afgifte
van certificaten voor alle verdere aanvragen worden
geschorst,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De op 3 en 4 september 2001 op grond van artikel 1, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 1047/2001 ingediende aanvragen
voor A-certificaten voor de invoer van producten van
oorsprong uit andere derde landen dan China en Argentinië,
die op 5 september 2001 aan de Commissie zijn doorgegeven,
worden, voorzien van de in artikel 1, lid 2, van voornoemde
verordening aangegeven vermelding, afgegeven voor een
hoeveelheid van:
— 58,717 % van de gevraagde hoeveelheid, voor traditionele
importeurs,
— 15,198 % van de gevraagde hoeveelheid, voor nieuwe
importeurs.
Artikel 2
De aanvragen voor invoercertificaten die op grond van Verordening (EG) nr. 1047/2001 na 4 september en vóór 3
december 2001 zijn ingediend voor producten van oorsprong
uit andere derde landen dan China en Argentinië, worden
afgewezen.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 8 september 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 35.
(2) PB L 200 van 25.7.2001, blz. 21.
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VERORDENING (EG) Nr. 1781/2001 VAN DE COMMISSIE
van 7 september 2001
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge
kwaliteit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie van
27 mei 1997 betreffende de opening en de wĳze van beheer
van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 134/1999 (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 936/97 voorziet in de artikelen 4
en 5 de bepalingen voor het indienen en voor het
afgeven van de invoercertificaten voor vlees zoals
bedoeld in artikel 2, onder f).

(2)

In artikel 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97 is
de hoeveelheid vers, gekoeld of bevroren rundvlees van
hoge kwaliteit, van oorsprong en van herkomst uit de
Verenigde Staten van Amerika en Canada, die in het
tĳdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 onder
bĳzondere voorwaarden mag worden ingevoerd, vastgesteld op 11 500 t.

(3)

Er moet aan herinnerd worden dat de in deze verordening bedoelde certificaten slechts tĳdens de gehele
geldigheidsduur ervan gebruikt kunnen worden voorzover de veterinairrechtelĳke voorschriften in acht
worden genomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot en
met 5 september 2001 is ingediend voor vers, gekoeld of
bevroren rundvlees van hoge kwaliteit, zoals bedoeld in artikel
2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97, wordt in haar
geheel ingewilligd.
2.
Aanvragen om certificaten kunnen overeenkomstig artikel
5 van Verordening (EG) nr. 936/97 gedurende de eerste vijf
dagen van de maand oktober 2001 voor 3 515,334 t worden
ingediend.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 september 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10.
(2) PB L 17 van 22.1.1999, blz. 22.

