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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1899/2001 VAN DE RAAD
van 27 september 2001
houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 194/1999 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van hardboard van oorsprong uit Bulgarĳe, Estland, Letland, Litouwen, Polen
en Rusland en tot definitieve invordering van de voorlopig ingestelde rechten
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende
maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zĳn van de Europese Gemeenschap (1), en
met name op artikel 8,
Gezien het voorstel dat de Commissie heeft ingediend na raadpleging van het Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt:
A. VOORAFGAANDE PROCEDURE
(1)

Op 7 november 1997 heeft de Commissie door middel van een bericht in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen de inleiding aangekondigd van een antidumpingprocedure (2) betreffende de
invoer van hardboard uit, onder meer, Letland.

(2)

Deze procedure resulteerde in antidumpingrechten die in januari 1999 bĳ Verordening (EG) nr.
194/1999 van de Raad (3) werden opgelegd om verdere schade door dumping te voorkomen.

(3)

Terzelfder tĳd heeft de Commissie, bĳ Besluit 1999/71/EG (4), een verbintenis aanvaard van, onder
meer, een onderneming uit Letland, genaamd AS „Bolderâja” (Aanvullende Taric-code 8499). Als
gevolg van deze verbintenis werd de uitvoer van hardboard uit Letland door deze onderneming naar
de Gemeenschap vrĳgesteld van het bĳ artikel 2, leden 1 en 3, van de vorengenoemde verordening
opgelegde antidumpingrecht.
B. VRĲWILLIGE INTREKKING VAN EEN VERBINTENIS

(4)

Na een wĳziging in haar handelsactiviteiten deelde AS „Bolderâja” de Commissie mede dat zĳ haar
verbintenis wenste in te trekken. Dientengevolge werd bĳ Besluit 2001/707/EG van de Commissie (5)
de naam van deze onderneming afgevoerd van de lĳst van ondernemingen waarvan krachtens artikel
1, lid 1, van Besluit 1999/71/EG verbintenissen worden aanvaard.
C. WĲZIGING VAN VERORDENING (EG) Nr. 194/1999

(5)

Gezien het bovenstaande dient artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 194/1999, waarin de lĳst is
opgenomen van ondernemingen die van het antidumpingrecht zĳn vrĳgesteld, dienovereenkomstig
te worden aangepast,

(1) 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 C 336 van 7.11.1997, blz. 2.
3
( ) PB L 22 van 29.1.1999, blz. 16.
(4) PB L 22 van 29.1.1999, blz. 71.
(5) Zie bladzĳde 65 van dit Publicatieblad.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 194/1999 wordt vervangen door:
„3.
Ingevoerde producten die vergezeld gaan van een verbintenisfactuur worden onder de volgende
aanvullende Taric-codes aangegeven:
Land

Onderneming

Aanvullende Taric-code

Bulgarĳe

Fazerles AD

8496

Bulgarĳe

Lessoplast AD

8497

Estland

AS Repo Vabrikud

8498

Litouwen

JSC Grigiskes

8510

Polen

Alpex-Karlino SA

8511

Polen

Czarna Woda Zaklady Plyt Pilśniowych

8600

Polen

Ekoplyta SA

8513

Polen

Zaklady Plyt Pilśniowych SA, Przemysl

8545

Polen

Koniecpolskie Zaklady Plyt Pilśniowych SA

8546

Polen

Zaklady Plyt Pilśniowych SA w Krosnie Odrzanskim

8547”

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de 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, 27 september 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
M. VERWILGHEN
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VERORDENING (EG) Nr. 1900/2001 VAN DE RAAD
van 27 september 2001
tot beëindiging van het nieuwe onderzoek naar de definitieve antidumpingmaatregelen die bĳ
Verordening (EG) nr. 2042/2000 van de Raad waren ingesteld op de invoer van televisiecamerasystemen uit Japan
kader van het oorspronkelĳk onderzoek, zoals gewĳzigd
door het anti-absorptieonderzoek.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

2. Onderhavig onderzoek

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22
december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping uit landen die geen lid zĳn van de Europese Gemeenschap (1), inzonderheid op artikel 11, lid 3,
Gezien het voorstel dat door de Commissie na overleg met het
Raadgevend Comité werd ingediend,

i) Inleiding
(4)

Op 4 september 1999 diende de Japanse exporteur/
producent van TCS, Hitachi Denshi Ltd („de indiener van
het verzoek”) een verzoek in om een tussentĳds nieuw
onderzoek – met een beperking tot het aspect dumping
– naar de antidumpingmaatregelen die op zĳn uitvoer
van toepassing waren, ingevolge artikel 11, lid 3, van de
basisverordening. In het verzoek werd aangevoerd dat
het, om de dumping tegen te gaan, niet langer nodig was
antidumpingrechten te heffen op de uitvoer van de
indiener van het verzoek naar de Gemeenschap omdat
voor deze exporteur de normale waarden aanmerkelĳk
lager, en de uitvoerprĳzen aanmerkelĳk hoger waren dan
die welke in het kader van het oorspronkelĳke onderzoek, dat tot de geldende maatregelen leidde, werden
vastgesteld.

(5)

Na overleg met het Raadgevend Comité stelde de
Commissie vast dat er voldoende bewĳzen waren voor
de inleiding van een gedeeltelĳk tussentĳds nieuw onderzoek; zĳ ging derhalve voor deze indiener van het
verzoek over tot de inleiding van dit onderzoek (6), dat
tot het aspect dumping werd beperkt.

Overwegende hetgeen volgt:
A. PROCEDURE

1. Voorafgaande onderzoeken
(1)

(2)

(3)

Na een antidumpingonderzoek dat in maart 1993 was
ingeleid, stelde de Raad in april 1994 bĳ Verordening
(EG) nr. 1015/94 (2) („de oorspronkelĳke verordening
definitieve rechten”) een definitief antidumpingrecht in
op de invoer van televisiecamerasystemen („TCS”) uit
Japan. Het oorspronkelĳk onderzoek had betrekking op
de periode van 1 juli 1991 tot 31 december 1992.
Na een onderzoek („het anti-absorptieonderzoek”) ingevolge artikel 12 van Verordening (EG) nr. 384/96 van de
Raad („de basisverordening”) verhoogde de Raad in
oktober 1997 bĳ Verordening (EG) nr. 1952/97 (3) de
definitieve antidumpingrechten voor twee betrokken
bedrĳven, namelĳk voor Sony Corporation en voor
Ikegami Tsushinki & Co. Ltd, tot respectievelĳk 108,3 %
en 200,3 %.
Na een verzoek van de bedrĳfstak voor TCS van de
Gemeenschap leidde de Commissie in april 1999 (4) een
nieuw onderzoek in naar aanleiding van het vervallen
van de maatregelen overeenkomstig artikel 11, lid 2, van
de basisverordening („het nieuwe onderzoek naar aanleiding van het vervallen van de maatregelen”). Ten gevolge
van dat nieuwe onderzoek werd geconcludeerd dat het
vervallen van de ingestelde definitieve antidumpingmaatregelen waarschĳnlĳk zou leiden tot voortzetting, dan
wel herhaling van de dumping en schade. Derhalve
stelde de Raad, bĳ Verordening (EG) nr. 2042/2000 (5)
(„de momenteel geldende verordening definitief recht”)
op de invoer van TCS uit Japan opnieuw de definitieve
antidumpingrechten in die waren vastgesteld in het

(1) 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 111 van 30.4.1994, blz. 106.
3
( ) PB L 276 van 9.10.1997, blz. 20.
(4) Bericht van inleiding (PB C 119 van 30.4.1999, blz. 11).
(5) PB L 244 van 29.9.2000, blz. 38. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 198/2001 (PB L 30 van 1.2.2001, blz. 1).

ii) Onderzoek
(6)

De Commissie bracht de vertegenwoordigers van het
exporterende land en de indiener van het verzoek officieel op de hoogte van de inleiding van het tussentĳdse
nieuwe onderzoek en stelde alle rechtstreeks betrokken
partĳen in de gelegenheid om hun standpunten schriftelĳk bekend te maken en om te verzoeken te worden
gehoord. De Commissie zond de indiener van het
verzoek en zĳn verbonden importeur in de Gemeenschap een vragenlĳst, die beiden binnen de vastgestelde
termĳn beantwoordden.

(7)

De Commissie verzamelde en verifieerde alle gegevens
die zĳ voor de vaststelling van de dumping noodzakelĳk
achtte en ging over tot onderzoeken in de ondernemingen van de indiener van het verzoek, Hitachi Denshi
Ltd, Tokio, Japan, en van de verbonden importeur
Hitachi (Europe) GmbH, Rodgau, Duitsland.

(8)

Het onderzoek naar de dumping had betrekking op de
periode van 1 juli 1998 tot 31 december 1999 („het
onderzoektĳdvak” of „OT”).

(6) Bericht van inleiding (PB C 40 van 12.2.2000, blz. 5).
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de producten die door de indiener van het verzoek
vervaardigd werden en op de binnenlandse markt van
het exporterende land werden verkocht.

B. PRODUCT EN SOORTGELĲK PRODUCT

1. Product
(9)

Het betreft hetzelfde product als in het oorspronkelĳk
onderzoek.

(10)

Het betreft televisiecamerasystemen (TCS) die momenteel
worden ingedeeld onder de GN-codes ex 8525 30 90,
ex 8537 10 91,
ex 8537 10 99,
ex 8529 90 81,
ex 8529 90 88,
ex 8543 89 95,
ex 8528 21 14,
ex 8528 21 16 en ex 8528 21 90 uit Japan.

(11)

Zoals werd vastgesteld in de momenteel geldende verordening definitief recht kunnen TCS bestaan uit de
volgende delen die hetzĳ samen, hetzĳ afzonderlĳk
worden ingevoerd:
— een camerakop met drie of meer sensoren (beeldopnemers bestaande uit ladinggekoppelde componenten (charge-coupled pick-up devices) (CCD's) van
12 mm of meer)) met meer dan 400 000 pixels per
stuk, die op een uitgangsadaptor kan worden aangesloten en die een signaal/ruisverhouding heeft van 55
decibel of meer bĳ normale versterking; de camerakop en de adaptor kunnen zich in dezelfde behuizing of in afzonderlĳke behuizingen bevinden;
— een zoeker (met een diagonaal van 38 mm of meer);
— een basisstation of camerabesturingseenheid (camera
control unit (CCU)) die door middel van een kabel
met de camera is verbonden;
— een bedieningspaneel (operational control panel
(OCP)) voor het besturen van afzonderlĳke camera's
(met name voor kleurinstelling, lensopening of
diafragma);
— -een centraal regelpaneel (master control panel
(MCP)) of centrale regeleenheid (master set-up unit
(MSU)) met camerakeuzeaanduiding voor het overzicht en voor de afstandsbediening van verschillende
camera's.

(12)

De bovenstaande TCS-onderdelen worden hierna „TCScomponenten” of „componenten” genoemd. Van elke
component bestaan er verschillende modellen.

(13)

Op de onderstaande producten is bovenstaande definitie
niet van toepassing:
— lenzen;
— videorecorders;
— camerakoppen waarvan de opname-eenheid zich in
dezelfde behuizing bevindt;
— professionele camerasystemen die niet als omroepcamera's kunnen worden gebruikt;
— professionele camerasystemen van de bĳlage bĳ de
momenteel geldende verordening definitief recht
(aanvullende Taric-code 8786).
2. Soortgelĳk product

(14)

Men stelde vast dat er, wat de fysische en technische
eigenschappen en het gebruik betreft, geen fundamentele
verschillen waren tussen TCS die door de indiener van
het verzoek, de Japanse exporteur/producent, vervaardigd werden en in de Gemeenschap werden verkocht, en

29.9.2001

(15)

Bovendien maakten zowel de indiener van het verzoek
als de bedrĳfstak van de Gemeenschap bĳ de vervaardiging van het product dat in de Gemeenschap werd
verkocht, gebruik van dezelfde basistechnologie en
beantwoordden de vervaardigde toestellen in beide
gevallen aan de wereldwĳd toepasselĳke industriële
normen. Deze producten kenden dezelfde toepassing en
hetzelfde gebruik, hadden bĳgevolg ook dezelfde fysische en technische kenmerken, waren onderling verwisselbaar, en concurreerden met elkaar. TCS die vervaardigd werden door de indiener van de klacht en op zĳn
binnenlandse markt en in de Gemeenschap werden
verkocht alsmede TCS die door de bedrĳfstak van de
Gemeenschap vervaardigd werden en op de markt van
de Gemeenschap werden verkocht, zĳn derhalve soortgelĳke producten in de zin van artikel 1, lid 4, van de
basisverordening.

C. MOGELĲKE VOORTZETTING VAN DE DUMPING

1. Voorafgaande opmerkingen
(16)

Uit het onderzoek is gebleken dat de indiener van het
verzoek slechts viermaal naar de Gemeenschap
uitvoerde. De uitgevoerde hoeveelheden TCS vertegenwoordigden tĳdens het oorspronkelĳk OT minder dan
10 % van zĳn uitvoer en in waarde slechts ongeveer
350 000 EUR. Bovendien werden alle TCS door de
verbonden importeur doorverkocht aan dezelfde
afnemer, een omroepmaatschappĳ (gebruiker) in de
Gemeenschap.

(17)

Volledigheidshalve onderzocht de Commissie, hoewel de
uitgevoerde hoeveelheden niet representatief waren „of
de dumping waarschĳnlĳk zou worden voortgezet” (zie
de overwegingen 18 tot 46 hieronder). Doordat de
hoeveelheden niet representatief waren, zĳn evenwel
alleen de bevindingen in verband met de „waarschĳnlĳke
herhaling van de dumping” van doorslaggevende aard
(zie de overwegingen 49 tot 61 hieronder).

2. Normale waarde
(18)

De normale waarde werd vastgesteld overeenkomstig
artikel 2 van de basisverordening. De Commissie ging
derhalve eerst na of de totale binnenlandse verkoop van
TCS van de indiener van het verzoek representatief was,
vergeleken met zĳn totale uitvoer van het betrokken
product naar de Gemeenschap. Omdat de totale op de
binnenlandse markt verkochte hoeveelheden meer dan
5 % bedroegen van de totale naar de Gemeenschap
uitgevoerde hoeveelheden werd de binnenlandse
verkoop van TCS van de indiener van het verzoek, overeenkomstig artikel 2, lid 2, van de basisverordening,
representatief bevonden.
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(19)

De Commissie identificeerde vervolgens de op de
binnenlandse markt verkochte modellen van TCScomponenten die identiek waren aan of rechtstreeks
vergelĳkbaar met de modellen die voor uitvoer naar de
Gemeenschap werden verkocht. Drie door de indiener
van het verzoek op de binnenlandse markt verkochte
modellen waren rechtstreeks vergelĳkbaar met modellen
die naar de Gemeenschap werden uitgevoerd. Voor deze
modellen werd vastgesteld dat de binnenlandse verkoop
representatief was overeenkomstig artikel 2, lid 2, van de
basisverordening, met andere woorden dat de totale
verkoop van ieder betrokken model telkens meer
bedroeg dan 5 % van de totale uitvoer van het vergelĳkbaar model naar de Gemeenschap.

(20)

Men ging ook na of de binnenlandse verkoop van ieder
model had plaatsgevonden in het kader van de normale
handelstransacties; hiertoe werd de verhouding nagegaan
van de winstgevende verkoop van het model in kwestie
aan onafhankelĳke afnemers. De binnenlandse verkoop
van een model werd winstgevend bevonden wanneer de
nettoverkoopwaarde gelĳk was aan of meer bedroeg dan
de berekende productiekosten („winstgevende verkoop”).

(21)

In verband met de nettoverkoopprĳzen bleek uit het
onderzoek dat TCS werden verkocht als „pakketten” die
ook andere producten waarop dit onderzoek geen
betrekking heeft bevatten, zoals lenzen, kabels en drievoeten. Bovendien werden sommige van deze producten
door de indiener van het verzoek zelf geproduceerd
terwĳl andere door andere leveranciers werden geleverd.
De indiener van het verzoek kon deze componenten niet
meteen identificeren en hun waarde rechtstreeks op de
nettoverkoopprĳs in mindering brengen zodat een toerekeningsmethode moest worden vastgesteld. De
indiener van het verzoek voerde aan dat men zich voor
deze toerekening op de fabricagekosten van de afzonderlĳke componenten diende te baseren.

(22)

Het onderzoek bracht evenwel aan het licht dat de
onderneming gebruikmaakte van interne prĳslĳsten voor
de waarde van de afzonderlĳke componenten. De prĳzen
in deze prĳslĳst (referentieprĳzen of richtprĳzen) werden
gebruikt als basis voor de onderhandelingen en de
uiteindelĳke prĳs van het pakket werd vastgesteld op
basis van deze lĳsten. Derhalve werd geoordeeld dat de
toerekening op basis van deze prĳslĳst de meest
geschikte methode was om de werkelĳke omzet van de
afzonderlĳke componenten vast te stellen. Bovendien
bleek dat de onderneming voordien nooit gebruik had
gemaakt van een toerekeningsmethode op basis van de
fabricagekosten.

(23)

De productiekosten, met name de verkoopkosten en de
algemene en administratieve uitgaven, dienden bĳ toerekening aan de omzet van het betrokken product op de
binnenlandse markt opnieuw te worden berekend op
basis van de gecorrigeerde omzet. Bovendien kwam men
een aantal foute toerekeningen op het spoor en
ontbraken bepaalde kosten die rechtstreeks met de
verkoop van TCS verband hielden. Deze fouten konden
evenwel worden gecorrigeerd op basis van de bevindingen van het onderzoek ter plekke.
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(24)

De productiekosten van ieder TCS-model op de binnenlandse markt werden vergeleken met de binnenlandse
nettoverkoopprĳs. Wanneer de winstgevende verkoop
van een model 80 % of meer vertegenwoordigde van de
totale verkoop werd de normale waarde gebaseerd op de
werkelĳke binnenlandse prĳs, berekend als de gewogen
gemiddelde prĳs van alle binnenlandse transacties van
dat model tĳdens het OT, ongeacht of al deze transacties
al dan niet winstgevend waren geweest. Indien de winstgevende verkoop minder bedroeg dan 80 %, maar meer
dan 10 %, van de totale verkoop werd de normale
waarde gebaseerd op de werkelĳke binnenlandse prĳs die
evenwel in dat geval berekend werd als het gewogen
gemiddelde van uitsluitend de winstgevende transacties.

(25)

Wanneer de met winst verkochte hoeveelheden van een
TCS-model minder dan 10 % bedroegen van de totale
verkochte hoeveelheden werd geoordeeld dat dit model
in te kleine hoeveelheden werd verkocht om een binnenlandse prĳs op te leveren die een geschikte basis kon
bieden voor de vaststelling van de normale waarde.

(26)

Wanneer de binnenlandse prĳs van een bepaald, door de
indiener van het verzoek verkocht model niet kon
worden gebruikt, werd de normale waarde samengesteld;
er werd evenwel geen gebruikgemaakt van de binnenlandse verkoopprĳzen van andere TCS-producenten. Er
werd voor deze aanpak gekozen omdat er geen gegevens
beschikbaar waren in verband met de binnenlandse
verkoopprĳzen van andere TCS-producenten en omdat
er te veel verschillende modellen en factoren waren die
een invloed uitoefenden zodat talrĳke correcties nodig
geweest zouden zĳn, die bovendien op ramingen gebaseerd hadden moeten worden.

(27)

Bĳgevolg werd de normale waarde samengesteld door
aan de zo nodig gecorrigeerde fabricagekosten van de
uitgevoerde modellen een redelĳk percentage toe te
voegen voor verkoopkosten, algemene en administratieve uitgaven alsmede winst.

(28)

De werkelĳke binnenlandse verkoopkosten en algemene
en administratieve uitgaven van de indiener van het
verzoek werden betrouwbaar geacht omdat de op de
binnenlandse markt verkochte hoeveelheden, vergeleken
met de naar de Gemeenschap uitgevoerde hoeveelheden,
representatief werden bevonden. De binnenlandse winstmarge werd gebaseerd op de binnenlandse verkoop in
het kader van de normale handelstransacties van de
indiener van het verzoek. In dit verband werd vastgesteld
dat de winstgevende verkoop van de indiener van het
verzoek meer dan 10 % vertegenwoordigde van de totale
verkoop van het betrokken product op de binnenlandse
markt. Derhalve werd voor de samenstelling van de
normale waarde gebruikgemaakt van de eigen verkoopkosten, algemene en administratieve uitgaven alsmede
winst van de indiener van het verzoek.

(29)

Gezien het bovenstaande werd de normale waarde voor
één van de TCS-modellen die naar de Gemeenschap
werden uitgevoerd, vastgesteld op basis van de binnenlandse verkoopprĳs van een op de binnenlandse markt
verkocht vergelĳkbaar model overeenkomstig artikel 2,
lid 2, van de basisverordening. Voor alle andere naar de
Gemeenschap uitgevoerde TCS-modellen werd de
normale waarde samengesteld overeenkomstig artikel 2,
lid 3, van de basisverordening.

L 261/6

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
3. Uitvoerprĳs

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

Tĳdens het OT werd bĳ alle uitvoer verkocht aan een
verbonden importeur in de Gemeenschap; de uitvoerprĳs kon daarom niet betrouwbaar worden geacht.
Bĳgevolg diende de uitvoerprĳs van TCS te worden
samengesteld overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de
basisverordening op basis van de prĳs waartegen het
ingevoerde product voor het eerst werd wederverkocht
aan een onafhankelĳke afnemer.
In dit verband werd vastgesteld dat in de opgegeven
wederverkoopprĳs van camerakoppen in sommige
gevallen ook de wederverkoopprĳs van andere delen of
ander toebehoren van TCS begrepen was; de prĳs van
deze delen of van dit toebehoren was evenwel niet opgenomen in de verkoopprĳs op de binnenlandse markt en
deze delen of dit toebehoren werden zelfs niet vernoemd
in de omschrĳving van het product. De opgegeven
wederverkoopprĳs diende derhalve te worden gecorrigeerd.
Om de uitvoerprĳs samen te stellen, ging de Commissie
uit van de prĳs in de rekening die door de verbonden
importeur aan de onafhankelĳke afnemer werd aangerekend en corrigeerde deze terdege voor alle kosten die
waren ontstaan tussen de invoer en de wederverkoop
van het betrokken product en voor de kosten voor
binnenlands vervoer, lossen, laden, overladen en verzekering die waren ontstaan op de binnenlandse markt van
het exporterende land. Bovendien werd de eigen marge
van de verbonden importeur voor verkoopkosten, algemene en administratieve uitgaven alsmede een redelĳke
winst op de gecorrigeerde wederverkoopprĳs in mindering gebracht. In de verkoopkosten en de algemene en
administratieve uitgaven bleken geen reiskosten te zĳn
opgenomen en laatstgenoemde kosten dienden dus aan
de opgegeven kosten te worden toegevoegd. De
Commissie oordeelde, bĳ gebrek aan andere gegevens,
dat een winstmarge van 5 % redelĳk was voor de door
de verbonden importeur vervulde functie. In het kader
van het oorspronkelĳk onderzoek werd voor de samenstelling van de uitvoerprĳs dezelfde winstmarge gebruikt.
De indiener van het verzoek had bezwaren tegen de
door de Commissie gevolgde methode en voerde aan dat
de verkoopkosten en de algemene en administratieve
uitgaven moesten worden toegerekend aan de omzet van
TCS zoals die in de rekeningen van de verbonden
importeur was geboekt, namelĳk exclusief het antidumpingrecht. De Commissie diende dit van de hand te
wĳzen. De uitvoerprĳs werd, overeenkomstig de basisverordening, samengesteld op basis van de betaalde of te
betalen prĳzen die werden gefactureerd aan de afnemer
en door hem in de Gemeenschap werden betaald. De
verkoopkosten en algemene en administratieve uitgaven
werden consequent aan deze prĳzen toegerekend. De
indiener van het verzoek kon geen enkele geldige reden
geven waarom van deze methode zou moeten worden
afgeweken.
Overeenkomstig artikel 11, lid 10, van de basisverordening worden, wanneer wordt besloten de uitvoerprĳs
overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverordening
samen te stellen, de betaalde antidumpingrechten bĳ de
berekening van deze prĳs niet in mindering gebracht
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indien afdoende bewĳs wordt geleverd dat het recht
behoorlĳk in de wederverkoopprĳzen tot uitdrukking is
gebracht. Om vast te stellen of het antidumpingrecht
behoorlĳk in de wederverkoopprĳzen tot uitdrukking
was gebracht, hield de Commissie rekening met de twee
onderstaande factoren.

(35)

Uit overgelegde bewĳzen, waarmee had moeten worden
aangetoond dat het antidumpingrecht tĳdens het onderzoektĳdvak was betaald, bleek niet dat tĳdens het OT
inderdaad het volledige bedrag aan rechten was betaald.
Hoewel de ter beschikking gestelde douanedocumenten
aantoonden dat een bepaald bedrag aan antidumpingrechten tĳdens het OT was betaald, bleek uit het onderzoek dat het bedrag aan rechten dat was betaald en de
hoeveelheden die tĳdens het OT waren ingevoerd en
doorverkocht niet met elkaar overeenstemden.

(36)

Nadat de indiener van het verzoek op de hoogte was
gebracht van deze bevindingen betwistte hĳ deze en
voerde hĳ aan dat het antidumpingrecht volledig in de
wederverkoopprĳzen in de Gemeenschap tot uitdrukking was gebracht. Deze claim was evenwel niet gestaafd
met bewĳzen en diende om de redenen die in overweging 37 gedetailleerd uiteengezet zĳn, van de hand te
worden gewezen.

(37)

Om vast te stellen of de antidumpingrechten naar
behoren in de wederverkoopprĳzen tot uitdrukking
waren gebracht, diende de Commissie na te gaan of deze
prĳzen, vergeleken met het oorspronkelĳk OT, in toereikende mate waren gestegen, met andere woorden dat er
geen sprake meer was van dumping. Doordat de technologie in verband met TCS zich sedert het oorspronkelĳk
OT – zeven jaar geleden – behoorlĳk heeft ontwikkeld,
konden geen modellen van TCS-componenten worden
geïdentificeerd die als rechtstreekse opvolgers gelden van
de modellen die tĳdens het oorspronkelĳk OT werden
vervaardigd en verkocht. Om vast te stellen of de
geldende antidumpingrechten naar behoren in de wederverkoopprĳzen tot uitdrukking kwamen, vergeleek de
Commissie derhalve, voor ieder uitgevoerd TCS-model,
de gecorrigeerde wederverkoopprĳs van de verbonden
importeur met een streefprĳs die gebaseerd was op de
voor dat model vastgestelde terdege gecorrigeerde
normale waarde. Er werd vastgesteld dat de wederverkoopprĳzen in het algemeen behoorlĳk onder de berekende streefprĳs lagen.

(38)

Bĳgevolg diende het bedrag van het antidumpingrecht,
overeenkomstig artikel 11, lid 10, in mindering te
worden gebracht op de berekende uitvoerprĳs. Er zĳ
evenwel op gewezen dat zelfs indien deze antidumpingrechten niet, of slechts gedeeltelĳk, in mindering waren
gebracht, dit de conclusie dat er nog steeds sprake was
van dumping – zĳ het van een lager percentage – niet
zou hebben gewĳzigd. Hoe het ook zĳ – en dit is
belangrĳker – de algemene conclusie van onderhavig
nieuw onderzoek, met name de bevinding dat de
dumping zich waarschĳnlĳk zou herhalen indien de
maatregelen werden ingetrokken, zou hierdoor niet zĳn
gewĳzigd (zie de overwegingen 49 tot 57 hieronder).
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4. Vergelĳking

(39)

Met het oog op een billĳke vergelĳking van de normale
waarde met de uitvoerprĳs werd, overeenkomstig artikel
2, lid 10, van de basisverordening, in de vorm van
correcties terdege rekening gehouden met de volgende
verschillen in kosten die gevolgen hebben voor de vergelĳkbaarheid van de prĳzen: kosten voor vervoer, verzekering, lossen, laden, overladen en aanverwante kosten
alsmede kosten voor krediet en waarborgen.

i) Handelsstadium
(40)

(41)

(42)

De indiener van het verzoek verzocht om een correctie
voor verschillen in handelsstadium omdat de samengestelde uitvoerprĳs en de normale waarde niet in
hetzelfde handelsstadium waren vastgesteld. Tot staving
van dit argument voerde de indiener van het verzoek
aan dat bĳ de samenstelling van de uitvoerprĳs overeenkomstig artikel 2, lid 10, van de basisverordening
bepaalde kosten die voor de verbonden importeur in de
Gemeenschap waren ontstaan, in mindering waren
gebracht op de wederverkoopprĳs die aan de eerste
onafhankelĳke afnemer was aangerekend. Omdat alle
verkoop op de binnenlandse markt plaatsvond in
hetzelfde handelsstadium, waardoor een correctie niet
op een andere wĳze kon worden gekwantificeerd,
meende de indiener van het verzoek derhalve dat, voor
de vaststelling van een normale waarde in een vergelĳkbaar handelsstadium, de kosten die voor het vervullen
van dezelfde functies voor de verkoopafdelingen van de
indiener van het verzoek op de binnenlandse markt
waren ontstaan, op de normale waarde in mindering
moesten worden gebracht ingevolge artikel 2, lid 10,
onder d), van de basisverordening.
Er werd geen aanmerkelĳk verschil in handelsstadium
vastgesteld tussen de binnenlandse markt en de markt
van de Gemeenschap. Op beide markten werd het
product doorverkocht aan dezelfde groep afnemers,
namelĳk de eindgebruikers. Uit het onderzoek bleek dat
zowel bĳ de uitvoer als op de binnenlandse markt
hetzelfde prĳsbeleid werd toegepast en er werden geen
gegevens of bewĳzen voorgelegd waaruit bleek dat er
een verschil werd gemaakt tussen de binnenlandse markt
en de exportmarkt bĳ de vaststelling van de prĳzen. De
aftrek van bepaalde kosten bĳ de samenstelling van de
uitvoerprĳs rechtvaardigt niet per se een soortgelĳke
aftrek bĳ de vaststelling van de normale waarde. Het feit
dat voor een exporteur, door zĳn distributiesysteem,
bepaalde kosten op de binnenlandse markt ontstaan die
ook ontstaan bĳ de uitvoer geeft de exporteur niet automatisch recht op een correctie. Er werd derhalve geconcludeerd dat de indiener van het verzoek niet kon
aantonen dat de vergelĳkbaarheid van de prĳzen op de
binnenlandse markt en de exportmarkt werd beïnvloed
door logische en duidelĳk aanwĳsbare verschillen tussen
de diverse handelsstadia, op het gebied van door de
verkoper vervulde functies en gehanteerde prĳzen.
De diensten van de Commissie onderzochten niettemin
deze functies en stelden vast dat de verschillen, zo die er
al waren, tussen de functies die vervuld werden door de
binnenlandse verkoopafdelingen van de indiener van het
verzoek en die welke vervuld werden door de verbonden
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importeur, verwaarloosbaar waren. In dit verband legde
Hitachi tegenstrĳdige en misleidende gegevens voor
want, in tegenstelling tot hetgeen werd medegedeeld,
was slechts een klein gedeelte van de verkoopafdelingen
van Hitachi tĳdens het OT werkelĳk bĳ de verkoop van
TCS betrokken.
(43)

Hoewel de indiener van het verzoek bovenstaande bevindingen betwistte, diende hĳ geen nieuwe gegevens in die
de conclusies van de Commissie in dit verband hadden
kunnen wĳzigen.

(44)

Bĳgevolg moet het verzoek om een correctie voor
verschillen in handelsstadium van de hand worden
gewezen.
ii) Sponsorgeld

(45)

In bepaalde gevallen verkocht de indiener van het
verzoek TCS op de binnenlandse markt, op voorwaarde
dat hĳ, op zĳn beurt, advertentieruimte van de
betrokken afnemer kocht. Hĳ verzocht om een correctie
van de normale waarde met het bedrag dat hĳ de
afnemer voor de aankoop van deze advertentieruimte
had betaald, overeenkomstig artikel 2, lid 10, onder k),
van de basisverordening. Dit verzoek diende van de
hand te worden gewezen omdat de indiener van het
verzoek niet kon aantonen dat, en in welke mate, het
betaalde sponsorgeld betrekking had op de verkoop van
TCS en op welke wĳze dit sponsorgeld van invloed was
op de vergelĳkbaarheid van de prĳzen, zoals in de basisverordening wordt verlangd. Zo kon met name niet
worden aangetoond dat de klanten op de binnenlandse
markt systematisch andere prĳzen betaalden ten gevolge
van dit beweerde verschil.
5. Dumpingmarge

(46)

Overeenkomstig artikel 11, lid 9, van de basisverordening paste de Commissie om de dumpingmarge te berekenen dezelfde methode toe als bĳ het oorspronkelĳk
onderzoek. Overeenkomstig artikel 2, lid 11, van de
basisverordening werd de gewogen gemiddelde normale
waarde, af fabriek, van ieder TCS-model in hetzelfde
handelsstadium vergeleken met de gewogen gemiddelde
uitvoerprĳs, af fabriek, van ieder hiermee overeenstemmend model.

(47)

De vergelĳking bracht dumping aan het licht. De
dumpingmarge, uitgedrukt als een percentage van de
invoerprĳs cif grens Gemeenschap, bedroeg:
Hitachi Denshi Ltd:

(48)

65,8 %.

Derhalve werd geconcludeerd dat omvangrĳke dumping
werd vastgesteld hoewel slechts kleine hoeveelheden
werden ingevoerd.
D. WAARSCHĲNLĲKE HERHALING VAN DE DUMPING

(49)

Er werd nagegaan of de dumping zich zou herhalen en
of grote hoeveelheden zouden worden ingevoerd indien
de maatregelen werden ingetrokken.

L 261/8
(50)

(51)

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

De vraag hield verband met het feit dat door een wĳziging in de TCS-technologie van analoog naar digitaal, de
kosten en de prĳsstructruur van TCS zich sterk hadden
gewĳzigd, vergeleken met het oorspronkelĳk OT. De
indiener van het verzoek voerde aan dat de productiekosten en de samengestelde normale waarde ten gevolge
hiervan sterk waren gedaald. Voorts werd aangevoerd
dat, aangezien deze wĳzigingen van structurele aard
waren, de huidige situatie waarschĳnlĳk duurzaam zou
zĳn.

ii) De normale waarden waren minstens op hetzelfde niveau
als bĳ het oorspronkelĳk onderzoek en waren in sommige
gevallen zelfs gestegen
(54)

Zoals hierboven reeds werd medegedeeld, verschilden de
TCS-modellen die tĳdens het oorspronkelĳk OT werden
vervaardigd en verkocht op technisch gebied van de
modellen die werden vervaardigd en verkocht tĳdens het
OT dat voor onderhavig onderzoek in aanmerking werd
genomen. Een rechtstreekse vergelĳking van deze
modellen was derhalve niet mogelĳk zonder een groot
aantal correcties waarbĳ met hun verschillen rekening
werd gehouden. Vooral voor camerakoppen, veruit de
belangrĳkste en meest complexe component van een
TCS, kon niet meteen een model worden geïdentificeerd
dat als rechtstreekse opvolger kon gelden. Om vast te
stellen hoe de normale waarde zich had ontwikkeld
tussen het oorspronkelĳke en het huidige onderzoek
diende de Commissie derhalve een beroep te doen op de
opvolgers van andere componenten van de TCS zoals de
camerabesturingseenheid (camera control unit), het
bedieningspaneel (operational control panel) of de
zoeker, die als een geschikte basis werden beschouwd
omdat zĳ nog een betrekkelĳk representatief gedeelte
van een TCS vormen; zĳ vertegenwoordigen, namelĳk
ongeveer 50 % van de waarde van een TCS. De vergelĳking van de normale waarden die in de desbetreffende
onderzoeken waren vastgesteld, bracht aan het licht dat
de normale waarden fundamenteel gelĳk waren gebleven
of in het onderzoektĳdvak dat voor onderhavig onderzoek in aanmerking werd genomen zelfs waren
gestegen.

(55)

Aangezien bovendien de normale waarden in beide
onderzoeken samengesteld waren op basis van de
productiekosten (behalve voor één model) onderzocht
de Commissie de kostprĳs per stuk van bepaalde TCScomponenten en stelde zĳ vast dat de kostprĳs per stuk
van de verschillende modellen die vervaardigd en
verkocht waren tĳdens het OT dat voor onderhavig
onderzoek in aanmerking werd genomen beduidend
hoger lag dan de kostprĳs per stuk van de modellen die
vervaardigd en verkocht waren tĳdens het oorspronkelĳk
OT. Een structureel verschil in de productiekosten dat,
zoals door de indiener van het verzoek werd beweerd, in
een lagere normale waarde resulteerde, kon derhalve niet
worden aangetoond.

Het onderzoek bevestigde evenwel bovenstaande beweringen niet. Integendeel, er werd vastgesteld dat de
dumping zich bĳ intrekking van de maatregelen waarschĳnlĳk zou herhalen. Deze conclusie was gebaseerd op
de volgende factoren:
— de omvangrĳke reservecapaciteit,
— de normale waarden die minstens op hetzelfde
niveau waren als bĳ het oorspronkelĳk onderzoek en
in enkele gevallen zelfs zĳn gestegen,
— de waarschĳnlĳke daling van de uitvoerprĳzen,
— de aanwezige verkoopinfrastructuur van de indiener
van het verzoek in de Gemeenschap.

i) De indiener van het verzoek beschikt over een omvangrĳke
reservecapaciteit
(52)

In verband met de productiecapaciteit en de bezettingsgraad van de productiecapaciteit bleek uit het onderzoek
dat de indiener van het verzoek zĳn geproduceerde
hoeveelheden TCS, vergeleken met het oorspronkelĳk
OT, bĳna halveerde hoewel zĳn capaciteit ongeveer
dezelfde bleef. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit tĳdens het OT dat in het kader van dit onderzoek
in aanmerking werd genomen, bedroeg dus slechts de
helft. De geproduceerde hoeveelheden en de bezette
capaciteit bleven sedertdien, d.w.z. sedert de instelling
van het definitieve antidumpingrecht, op dit lage niveau.
In dit verband zĳ erop gewezen dat de indiener van het
verzoek de verloren uitvoer naar de Gemeenschap
compenseerde door uitvoer naar andere derde landen.

(53)

Na mededeling van deze gegevens voerde de indiener
van het verzoek aan dat de Commissie er bĳ haar
evaluatie van de productiecapaciteit en van de bezettingsgraad van de productiecapaciteit geen rekening mee
had gehouden dat de beschikbare assemblagelĳnen ook
gebruikt worden voor de productie van andere video- of
omroepapparatuur. Dit argument strookte evenwel niet
met hetgeen op een vraag van de vragenlĳst en tĳdens
het verificatiebezoek ter plekke was geantwoord,
namelĳk dat de opgegeven productiecapaciteit berekend
was op basis van het maximum aan camerakoppen dat
gedurende een periode van vĳf jaar was geproduceerd en
dat hierbĳ geen andere producten in aanmerking waren
genomen. Voor andere TCS-elementen werd een veelvoud of een fractie daarvan opgegeven. Het argument
van de indiener van het verzoek diende derhalve van de
hand te worden gewezen.

29.9.2001

iii) Het is weinig waarschĳnlĳk dat de uitvoerprĳzen op hun
huidige niveau gehandhaafd zullen blĳven
(56)

In verband met de uitvoerprĳs moet worden opgemerkt
dat indien het antidumpingrecht naar behoren wordt
betaald, dit recht ruwweg één derde van de in de
Gemeenschap
aangerekende
wederverkoopprĳs
uitmaakt. Er waren geen overtuigende redenen om aan
te nemen dat bĳ intrekking van de antidumpingmaatregelen het huidige prĳsniveau zal worden gehandhaafd.
Zelfs indien de antidumpingrechten niet als kosten bĳ de
vaststelling van de dumping in mindering worden
gebracht (zie de overwegingen 18 tot 47 hierboven), zou
de dumpingmarge bĳ intrekking van de maatregelen
opnieuw aanzienlĳk zĳn omdat redelĳkerwĳze mag
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worden verwacht dat de indiener van het verzoek zĳn
wederverkoopprĳzen zou verlagen teneinde grotere
hoeveelheden op de markt van de Gemeenschap te
verkopen. De huidige uitvoer naar de Gemeenschap
vertegenwoordigt slechts een fractie van de oorspronkelĳke uitvoer en hierbĳ werd slechts aan één afnemer
verkocht; tevens zĳ erop gewezen dat de indiener van
het verzoek over een omvangrĳke reservecapaciteit
beschikt. Er zĳn derhalve geen aanwĳzingen dat het
huidige niveau van de uitvoerprĳzen zal worden aangehouden. Aangezien de indiener van het verzoek tĳdens
een vrĳ lange periode slechts een onbeduidende hoeveelheid aan slechts één afnemer kon verkopen, mag worden
geconcludeerd dat hĳ op de markt van de Gemeenschap,
met de uitvoerprĳzen die we in deze enkele transacties te
zien kregen, niet opnieuw een plaats kon veroveren.

vastgesteld zodat de dumpingniveaus even hoog zouden
zĳn als die welke in het kader van het oorspronkelĳke
en het onderhavige onderzoek werden vastgesteld.
(60)

De indiener van het verzoek beschikt over de nodige
infrastructuur om TCS in de Gemeenschap in te voeren
en te verdelen. Twee filialen zĳn in de Gemeenschap
gevestigd; beide hielden zich bezig met de invoer en de
wederverkoop van TCS op de markt van de Gemeenschap tĳdens het oorspronkelĳke OT. Een van de filialen
staakte zĳn invoer van TCS uit Japan na de instelling van
de definitieve maatregelen; er is evenwel geen reden om
aan te nemen dat dit filiaal niet opnieuw met dergelĳke
activiteiten van start gaat.

Derhalve werd geconcludeerd overeenkomstig artikel 11,
lid 3, van de basisverordening dat het noodzakelĳk is de
maatregelen, voorzover zĳ op de indiener van het
verzoek betrekking hebben, op het bestaande niveau te
handhaven.
E. SCHADE EN BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

(61)

iv) De indiener van het verzoek beschikt in de Gemeenschap
over de infrastructuur om zĳn verkoop te doen stĳgen
(57)
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Omdat het verzoek om een nieuw onderzoek in dit
geval beperkt was tot een onderzoek naar de dumpingmarge, hetgeen tot een mogelĳke herziening van deze
dumpingmarge, ingevolge artikel 11, lid 3, van de basisverordening, kon leiden, was het niet nodig onderzoek
te verrichten naar de schade of naar het belang van de
Gemeenschap.
F. CONCLUSIES

(62)

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat
het tussentĳds nieuw onderzoek moet worden beëindigd, dat de antidumpingmaatregelen die waren ingesteld
bĳ Verordening (EG) nr. 2024/2000 op de invoer van
het betrokken product uit Japan moeten blĳven gelden
en dat de hoogte van het recht dat op de invoer van de
indiener van het verzoek van toepassing is, ongewĳzigd
moet blĳven,

v) Conclusies
(58)

(59)

Uit het bovenstaande vloeit voort dat de beweerde duurzame structurele wĳziging van de omstandigheden die
tot een daling van de dumpingmarge zou hebben geleid,
niet kon worden aangetoond. Bovendien voerde de
indiener van het verzoek verder (weliswaar onbeduidende hoeveelheden) TCS tegen dumpingprĳzen in en
beschikt hĳ ook over de mogelĳkheden om zĳn
productie, en uitvoer naar de Gemeenschap tegen sterke
dumpingprĳzen, op te voeren.
Rekening houdend met het bovenstaande is het zeer
waarschĳnlĳk dat bĳ een opheffing of verlaging van de
antidumpingrechten veel grotere hoeveelheden TCS naar
de Gemeenschap zullen worden uitgevoerd. De uitvoerprĳzen zouden naar alle waarschĳnlĳkheid gelĳk zĳn
aan of minder bedragen dan de prĳzen die in het kader
van het vorige en het onderhavige onderzoek werden

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het nieuwe onderzoek naar de antidumpingmaatregelen die
van toepassing zĳn op de invoer van televisiecamerasystemen
die momenteel worden ingedeeld onder de GN-codes
ex 8525 30 90,
ex 8537 10 91,
ex 8537 10 99,
ex 8529 90 81,
ex 8529 90 88,
ex 8543 89 95,
ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 en ex 8528 21 90, uit Japan,
wordt beëindigd.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de 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, 27 september 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
M. VERWILGHEN
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VERORDENING (EG) Nr. 1901/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 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 29 september 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 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 28 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

0707 00 05

052
999
052
999
052
388
512
524
528
999
052
400
999
060
388
400
512
800
804
999
052
999
052
624
999
052
060
064
066
624
999

94,9
94,9
101,5
101,5
75,6
70,2
65,9
53,3
59,4
64,9
73,5
216,5
145,0
34,2
62,2
59,2
87,3
196,5
89,0
88,1
106,1
106,1
122,0
145,1
133,6
53,2
53,6
79,2
67,9
204,4
91,7

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. 1902/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale
voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rĳst
bedrag van de voor deze acties toegekende restituties
worden vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(3)

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1666/2000 van de Commissie (2), en met name
op artikel 13, lid 2, derde alinea,

De algemene voorschriften en de uitvoeringsbepalingen
die in artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 en
artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 voor de
uitvoerrestituties zĳn vastgesteld, zĳn van overeenkomstige toepassing op bovenbedoelde transacties.

(4)

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1667/2000 (4), en met name op artikel 13, lid 3,

De specifieke criteria die in aanmerking moeten worden
genomen bĳ de berekening van de uitvoerrestituties voor
rĳst zĳn vastgesteld in artikel 13 van Verordening (EG)
nr. 3072/95.

(5)

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

Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2681/74 van de
Raad van 21 oktober 1974 betreffende de communautaire financiering van de uitgaven in verband met de
levering van landbouwproducten als voedselhulp (5) is
bepaald dat het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw, afdeling Garantie, het gedeelte van
de uitgaven financiert dat overeenkomt met de desbetreffende restituties bĳ uitvoer die overeenkomstig de
betrokken communautaire voorschriften zĳn vastgesteld.

(1)

Om de opstelling en het beheer van de begroting voor
de communautaire voedselhulpacties te vergemakkelĳken en om de lidstaten in staat te stellen het bedrag
van de communautaire deelname in de financiering van
de nationale voedselhulpacties te kennen, moet het

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De geldende restituties voor de producten van de sectoren
granen en rĳst geleverd voor de communautaire en nationale
voedselhulpacties, uitgevoerd in het kader van internationale
verdragen of andere aanvullende programma's of die in het
kader van andere communautaire acties gratis worden geleverd,
worden vastgesteld overeenkomstig de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

181
193
329
193
288

van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
30.12.1995, blz. 18.
29.7.2000, blz. 3.
25.10.1974, blz. 1.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de restituties die gelden voor
de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen
en rĳst
(in EUR/t)
Productcode

1001 10 00 9400

Bedrag
van de restitutie

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

17,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

30,00

1006 30 92 9100

202,00

1006 30 92 9900

202,00

1006 30 94 9100

202,00

1006 30 94 9900

202,00

1006 30 96 9100

202,00

1006 30 96 9900

202,00

1006 30 98 9100

202,00

1006 30 98 9900

202,00

1006 30 65 9900

202,00

1007 00 90 9000

30,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

23,00

1102 20 10 9200

34,43

1102 20 10 9400

29,51

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

44,26

1104 12 90 9100

0,00

NB: Productcodes: zie de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87
van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).
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VERORDENING (EG) Nr. 1903/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de
levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese
departementen
pese deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt, is
het gepast de steun voor de voorziening van de DOM
opnieuw vast te stellen op de in de bĳlage vermelde
bedragen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1452/2001 van de Raad van 28
juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese
departementen, houdende wĳziging van Richtlĳn 72/462/EEG
en houdende intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 525/
77 en (EEG) nr. 3763/91 (Poseidom) (1), en met name op
artikel 3, lid 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De steunbedragen voor de levering van graanproducten
aan de Franse overzeese departementen (DOM) werden
vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr. 391/92 van de
Commissie (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1729/2001 (3). Gezien de wĳzigingen in de noteringen en de prĳzen van de graanproducten in het Euro-

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlage bĳ de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 391/92
wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 11.
(2) PB L 43 van 19.2.1992, blz. 23.
(3) PB L 234 van 1.9.2001, blz. 15.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2001 tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot
vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan
de Franse overzeese departementen
(in EUR/t)
Bedrag van de steun
Product
(GN-code)

Bestemming
Guadeloupe

Martinique

Frans
Guyana

Réunion

(1001 90 99)

21,00

21,00

21,00

25,00

Gerst
(1003 00 90)

21,00

21,00

21,00

25,00

Maïs
(1005 90 00)

36,00

36,00

36,00

39,00

Harde tarwe
(1001 10 00)

21,00

21,00

21,00

25,00

Haver
(1004 00 00)

21,00

21,00

—

—

Zachte tarwe
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VERORDENING (EG) Nr. 1904/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de
levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira
steun voor de voorziening van de Azoren en Madeira
opnieuw vast te stellen op de in de bĳlage vermelde
bedragen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1453/2001 van de Raad van 28
juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira en
houdende intrekking van Verordening (EEG) 1600/92
(Poseima) (1), en met name op artikel 3, lid 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De steunbedragen voor de levering van graanproducten
aan de Azoren en Madeira werden vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr. 1833/92 van de Commissie (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1730/2001 (3).
Gezien de wĳzigingen in de noteringen en de prĳzen
van de graanproducten in het Europese deel van de
Gemeenschap en op de wereldmarkt, is het gepast de

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlage bĳ de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 1833/92
wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 26.
(2) PB L 185 van 4.7.1992, blz. 28.
(3) PB L 234 van 1.9.2001, blz. 17.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2001 tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92
tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap
aan de Azoren en Madeira
(in EUR/t)
Bedrag van de steun
Product
(GN-code)

Bestemming
Azoren

Madeira

Zachte tarwe

(1001 90 99)

17,00

17,00

Gerst

(1003 00 90)

17,00

17,00

Maïs

(1005 90 00)

33,00

33,00

Durum tarwe

(1001 10 00)

17,00

17,00
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VERORDENING (EG) Nr. 1905/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de
levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische Eilanden
steun voor de voorziening van de Canarische Eilanden
opnieuw vast te stellen op de in de bĳlage vermelde
bedragen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1454/2001 van de Raad van 28
juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Canarische Eilanden
en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/92
(Poseican) (1), en met name op artikel 3, lid 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De steunbedragen voor de levering van graanproducten
aan de Canarische Eilanden werden vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr. 1832/92 van de Commissie (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1731/2001 (3).
Gezien de wĳzigingen in de noteringen en de prĳzen
van de graanproducten in het Europese deel van de
Gemeenschap en op de wereldmarkt, is het gepast de

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlage bĳ de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 1832/92
wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 45.
(2) PB L 185 van 4.7.1992, blz. 26.
(3) PB L 234 van 1.9.2001, blz. 19.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2001 tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92
tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap
aan de Canarische eilanden
(in EUR/t)
Product
(GN-code)

Bedrag van de steun

Zachte tarwe

(1001 90 99)

17,00

Gerst

(1003 00 90)

17,00

Maïs

(1005 90 00)

33,00

Durum tarwe

(1001 10 00)

17,00

Haver

(1004 00 00)

17,00
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VERORDENING (EG) Nr. 1906/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rĳstproducten van oorsprong uit de
Gemeenschap aan de Azoren en Madeira
1983/92 van de Commissie van 16 juli 1992 houdende
toepassingsbepalingen voor de specifieke regeling voor
de voorziening van de Azoren en Madeira met
producten van de rĳstsector, en tot vaststelling van de
voorzieningsbalans (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1683/94 (6).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15
juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1449/2001 (2), en
met name op artikel 10,

(3)

De toepassing van die bepalingen op de noteringen of de
prĳzen van rĳst in het Europese deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt leidt ertoe, bĳ de huidige
marktsituatie, de steun voor de voorziening van de
Azoren en Madeira vast te stellen op de in de bĳlage
vermelde bedragen.

(4)

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

Overwegende hetgeen volgt:
Luidens artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1600/92
wordt de eindgebruiker op de Azoren en Madeira, zowel
wat de hoeveelheden, de prĳs als de kwaliteit betreft,
voorziening met rĳst van oorsprong uit de Gemeenschap gewaarborgd tegen condities die overeenkomen
met die bĳ vrĳstelling van de heffing, wat impliceert dat
er voor leveringen van oorsprong uit de Gemeenschap
steun wordt verleend. Bĳ de vaststelling van die steun
moet met name rekening worden gehouden met de
kosten van de verschillende mogelĳke leveranciers en de
bĳ uitvoer naar derde landen toegepaste prĳzen.

(1)

Bĳ Verordening (EEG) nr. 1696/92 van de Commissie (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EEG) nr. 2596/
93 (4), zijn de gemeenschappelĳke bepalingen vastgesteld
ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met bepaalde landbouwproducten, waaronder rĳst. Bepalingen waarbĳ voornoemde verordening wordt aangevuld of ervan wordt
afgeweken, zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr.

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De op grond van artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1600/
92 toe te kennen steunbedragen bĳ de levering van rĳst uit de
Gemeenschap in het kader van de specifieke regeling voor de
voorziening van de Azoren en Madeira worden vastgesteld in
de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

173
198
179
238

van
van
van
van

27.6.1992, blz. 1.
21.7.2001, blz. 5.
1.7.1992, blz. 6.
23.9.1993, blz. 24.

(5) PB L 198 van 17.7.1992, blz. 37.
(6) PB L 178 van 12.7.1994, blz. 53.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de steunbedragen voor de
levering van rĳstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira
(in EUR/t)
Bedrag van de steun
Product
(GN-code)

Volwitte rĳst
(1006 30)

Bestemming
Azoren

Madeira

200,00

200,00
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VERORDENING (EG) Nr. 1907/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rĳstproducten van oorsprong uit de
Gemeenschap aan de Canarische Eilanden
voorziening van de Canarische Eilanden met bepaalde
landbouwproducten, waaronder rĳst.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(3)

De toepassing van die bepalingen op de noteringen of de
prĳzen van rĳst in het Europese deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt leidt er, bĳ de huidige
marktsituatie, toe de steun voor de voorziening van de
Canarische Eilanden vast te stellen op de in de bĳlage
vermelde bedragen.

(4)

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15
juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Canarische
Eilanden (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1450/
2001 (2), en met name op artikel 3,
Overwegende hetgeen volgt:
Luidens artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1601/92
wordt de eindgebruiker van rĳst op de Canarische
Eilanden, zowel wat de hoeveelheden, de prĳs als de
kwaliteit betreft, voorziening met rĳst van oorsprong uit
de Gemeenschap gewaarborgd tegen condities die overeenkomen met die bĳ vrĳstelling van de heffing, wat
impliceert dat er voor leveringen van oorsprong uit de
Gemeenschap steun wordt verleend. Βĳ de vaststelling
van die steun moet met name rekening worden
gehouden met de kosten van de verschillende mogelĳke
leveranciers en de bĳ uitvoer naar derde landen toegepaste prĳzen.

(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2790/94 van de Commissie (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1620/
1999 (4), zĳn de gemeenschappelĳke bepalingen vastgesteld ter uitvoering van de specifieke regeling voor de

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1601/92
toe te kennen steunbedragen bĳ de levering van rĳst uit de
Gemeenschap in het kader van de specifieke regeling voor de
voorziening van de Canarische Eilanden worden vastgesteld in
de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

173
198
296
192

van
van
van
van

27.6.1992, blz. 13.
21.7.2001, blz. 7.
17.11.1994, blz. 23.
24.7.1999, blz. 19.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de steunbedragen voor de
levering van rĳstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden
(in EUR/t)
Product
(GN-code)

Bedrag van de steun

Volwitte rĳst
(1006 30)

200,00

Breukrĳst
(1006 40)

44,00
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VERORDENING (EG) Nr. 1908/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Bĳ Verordening (EG) nr. 1249/96 zĳn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr.
1766/92 ten aanzien van de invoerrechten in de sector
granen.

(4)

De vastgestelde invoerrechten zĳn van toepassing totdat
een nieuwe vaststelling in werking treedt. De invoerrechten blĳven ook van kracht als in de twee weken die
aan de volgende periodieke vaststelling voorafgaan geen
enkele notering beschikbaar is voor de in bĳlage II bĳ
Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde referentiebeurs.

(5)

Voor het normaal functioneren van het stelsel van
invoerrechten moeten deze rechten voor de zwevende
valuta's worden berekend aan de hand van de in een
referentieperiode geconstateerde representatieve marktkoersen.

(6)

De toepassing van Verordening (EG) nr. 1249/96 leidt
ertoe de invoerrechten vast te stellen zoals vermeld in de
bĳlagen bĳ deze verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van
28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van
de invoerrechten in de sector granen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2235/2000 (4), en met name op artikel 2,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 is
bepaald dat bĳ de invoer van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten de rechten van het
gemeenschappelĳk douanetarief worden geheven. Voor
de producten als bedoeld in lid 2 van dat artikel is het
invoerrecht echter gelĳk aan de interventieprĳs voor
deze producten bĳ de invoer, verhoogd met 55 % en
verminderd met de cif-invoerprĳs van de betrokken
zending. Dit invoerrecht mag echter niet hoger zĳn dan
het recht van het gemeenschappelĳk douanetarief.

(1)

In artikel 10, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
is bepaald dat de cif-invoerprĳzen worden berekend aan
de hand van de representatieve prĳzen voor het
betrokken product op de wereldmarkt.

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde invoerrechten in de sector granen worden vastgesteld
in bĳlage I bĳ deze verordening en zĳn bepaald aan de hand
van de in bĳlage II vermelde elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

181
193
161
256

van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
29.6.1996, blz. 125.
10.10.2000, blz. 13.
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BĲLAGE I
Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten

GN-code

1001 10 00

Omschrĳving

Invoerrecht bĳ invoer over land,
langs de binnenwateren of over zee
vanuit havens aan de Middellandse
Zee, de Zwarte Zee of de Oostzee
(in EUR/ton)

Invoerrecht bĳ invoer door de
lucht of over zee vanuit andere
havens (2)
(in EUR/ton)

Harde tarwe van hoge kwaliteit

0,00

0,00

van gemiddelde kwaliteit (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

0,00

1001 90 99

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan voor zaaidoeleinden (3)

0,00

0,00

van gemiddelde kwaliteit

10,39

0,39

van lage kwaliteit

26,25

16,25

1002 00 00

Rogge

20,37

10,37

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

20,37

10,37

1003 00 90

Gerst, niet bestemd voor zaaidoeleinden (3)

20,37

10,37

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

48,77

38,77

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (3)

48,77

38,77

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

20,37

10,37

(1) Voor harde (durum)tarwe die niet voldoet aan de in bĳlage I van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde minimumkwaliteit voor harde tarwe van gemiddelde kwaliteit,
geldt het invoerrecht dat is vastgesteld voor zachte tarwe van lage kwaliteit.
(2) Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96) komt de
importeur in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:
— 3 EUR/ton, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 EUR/ton, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrĳk, Denemarken, Zweden, Finland of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.
(3) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 of 8 EUR/ton, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
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BĲLAGE II
Berekeningselementen
(periode van 14 september tot en met 27 september 2001)
1. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:
Beursnoteringen

Product (eiwitgehalte bĳ 12 % vocht)

Notering (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

van gemiddelde
kwaliteit (*)

US barley 2

124,54

117,16

107,42

92,88

193,47 (**)

183,47 (**)

114,94 (**)

19,21

13,08

5,10

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Golf-premie (EUR/t)

—

Grote-Merenpremie (EUR/t)

20,33

(*) Een korting („discount”) van 10 EUR/t (artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96).
(**) Fob Duluth.

2. Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico-Rotterdam: 20,28 EUR/t; Grote Meren-Rotterdam: 31,72 EUR/t.
3. Subsidies bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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VERORDENING (EG) Nr. 1909/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer in ongewĳzigde staat voor stropen en bepaalde andere
producten van de suikersector
voerde producten gelĳk zĳn aan het honderdste deel van
het bedrag dat wordt bepaald met inachtneming van
enerzĳds het verschil tussen de interventieprĳs voor
witte suiker die gedurende de maand waarvoor het basisbedrag wordt vastgesteld, geldt voor de niet-deficitaire
gebieden van de Gemeenschap, en de voor witte suiker
op de wereldmarkt geconstateerde noteringen of prĳzen,
en anderzĳds de noodzaak om een evenwicht tot stand
te brengen tussen het gebruik van basisproducten uit de
Gemeenschap met het oog op de uitvoer van verwerkte
producten naar derde landen en het gebruik van de tot
het veredelingsverkeer toegelaten producten uit deze
landen.

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), en met name op artikel 27, lid
5, tweede alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bepaalt
dat het verschil tussen de noteringen of de prĳzen op de
wereldmarkt voor de in artikel 1, lid 1, onder d), van
genoemde verordening genoemde producten en de
prĳzen van de Gemeenschap overbrugd kan worden
door een restitutie bĳ de uitvoer.

(2)

Volgens artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2135/95 van
de Commissie van 7 september 1995 inzake uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van uitvoerrestituties in
de sector suiker (2) is de restitutie voor 100 kg van de in
artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr.
1260/2001 genoemde producten die worden uitgevoerd,
gelĳk aan het basisbedrag, vermenigvuldigd met het
sacharosegehalte, in voorkomend geval verhoogd met
het gehalte aan andere als sacharose berekende suikersoorten. Dit sacharosegehalte van het betrokken product
wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van
Verordening (EG) nr. 2135/95 vastgesteld.

(3)

Volgens artikel 30, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1260/2001 moet het basisbedrag van de restitutie voor
sorbose, uitgevoerd in ongewĳzigde staat, gelĳk zĳn aan
het basisbedrag van de restitutie, verminderd met een
honderdste van de restitutie bĳ de productie die, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1265/2001 van de
Commissie van 27 juni 2001 houdende vaststelling van
de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr.
1260/2001 van de Raad, wat de productierestitutie voor
bepaalde in de chemische industrie gebruikte producten
van de sector suiker betreft (3), geldt voor de in de bĳlage
bĳ deze laatste verordening vermelde producten.

(4)

(5)

Volgens artikel 30, lid 4, van Verordening (EG) nr.
1260/2001 kan de toepassing van het basisbedrag
beperkt worden tot bepaalde in artikel 1, lid 1, onder d),
van genoemde verordening bedoelde producten.

(6)

Krachtens artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 kan een restitutie worden vastgesteld bĳ uitvoer in
ongewĳzigde staat van de in artikel 1, lid 1, onder f), g)
en h), van die verordening genoemde producten. Het
niveau van de restitutie moet worden vastgesteld voor
100 kg droge stof, waarbĳ rekening wordt gehouden
met de restitutie bĳ uitvoer voor de producten van
GN-code 1702 30 91, de restitutie bĳ uitvoer van de in
artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr.
1260/2001 bedoelde producten en met de economische
aspecten van de betrokken uitvoer. Voor de onder f) en
g) van voornoemd lid 1 bedoelde producten wordt de
restitutie slechts toegekend voor producten die voldoen
aan de voorwaarden welke zĳn vastgesteld in artikel 5
van Verordening (EG) nr. 2135/95 en wordt voor de
onder h) bedoelde producten de restitutie alleen toegekend voor producten die voldoen aan de voorwaarden
die zĳn vastgesteld in artikel 6 van Verordening (EG) nr.
2135/95.

(7)

De bovengenoemde restituties dienen maandelijks vastgesteld te worden. Zĳ kunnen tussentĳds worden gewĳzigd.

(8)

De restituties voor de betrokken producten worden, op
basis van de voorafgaande bepalingen, vastgesteld op de
niveaus die in de bĳlage zĳn aangegeven.

(9)

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

Volgens artikel 30, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1260/2001 moet het basisbedrag van de restitutie voor
de overige in artikel 1, lid 1, onder d), van genoemde
verordening bedoelde en in onveranderde vorm uitge-

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 214 van 8.9.1995, blz. 16.
(3) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 63.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ uitvoer in ongewĳzigde staat van de in artikel 1, lid 1, onder d), f), g) en h), van
Verordening (EG) nr. 1260/2001 genoemde producten worden vastgesteld op de bedragen als aangegeven
in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

29.9.2001

29.9.2001
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer in
ongewĳzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg droge stof
EUR/100 kg droge stof
EUR/100 kg droge stof

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg droge stof

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

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

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg droge stof

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

Restitutiebedrag

42,46 (2)
42,46 (2)
80,67 (4)
0,4246 (1)
42,46 (2)
0,4246 (1)
0,4246 (1)
0,4246 (1) (3)
42,46 (2)
0,4246 (1)

(1) Het basisbedrag is niet van toepassing op stropen met een zuiverheid van minder dan 85 % (Verordening (EG) nr. 2135/95). Het
sacharosegehalte wordt overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2135/95 vastgesteld.
(2) Alleen geldig voor de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2135/95 bedoelde producten.
(3) Het basisbedrag is niet van toepassing op het in de bĳlage, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 3513/92 (PB L 355 van 5.12.1992, blz. 12)
bedoelde product.
(4) Alleen geldig voor de in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2135/95 bedoelde producten.

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. 1910/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot wĳziging van de restituties bĳ uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

ties bĳ uitvoer in de zin zoals vermeld in de bĳlage bĳ
deze verordening,

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), en met name op artikel 27, lid
5, derde alinea,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

De restituties bĳ uitvoer in onveranderde vorm van de in artikel
1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1260/2001
bedoelde producten, welke niet gedenatureerd zĳn, die vastgesteld zĳn in de bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 1846/2001,
worden gewĳzigd overeenkomstig de bedragen aangegeven in
de bĳlage.

(1)

De bĳ uitvoer van witte en ruwe suiker toe te passen
restituties zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1846/
2001 van de Commissie (2), gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1886/2001 (3).

(2)

De toepassing van de in Verordening (EG) nr. 1846/
2001 neergelegde regels op de gegevens waarover de
Commissie op het huidige tĳdstip beschikt, geeft aanleiding tot wĳziging van de op dit tĳdstip geldende restitu-

Artikel 1

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 253 van 21.9.2001, blz. 6.
(3) PB L 260 van 28.9.2001, blz. 6.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2001 tot wĳziging 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

39,06
38,25
39,06
38,25

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

0,4246
42,46
42,46
42,46
0,4246

(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. 1911/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker
eerste van iedere maand beginnen. De productierestitutie
kan tussentĳds worden gewĳzigd bĳ een belangrĳke
wĳziging van de communautaire suikerprĳs en/of de
wereldmarktprĳs voor suiker. Toepassing van de
genoemde bepalingen leidt ertoe de productierestitutie
voor de in artikel 1 vermelde periode vast te stellen op
het eveneens in dat artikel vermelde niveau.

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 gemeeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 7, lid 5,

(4)

De gewĳzigde definities van witte en ruwe suiker die zĳn
vastgesteld in artikel 1, lid 2, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1260/2001, brengen met zich mee dat
gearomatiseerde suiker of suiker waaraan kleurstoffen of
andere stoffen zĳn toegevoegd niet meer onder die definities vallen en bĳgevolg die producten als „andere
suiker” moeten worden beschouwd. Volgens artikel 1
van Verordening (EG) nr. 1265/2001 geven deze
producten echter als basisproduct recht op de productierestitutie. Daarom moet voor de bepaling van de
productierestitutie voor deze producten een berekeningsmethode worden vastgesteld die wordt gebaseerd op het
sacharosegehalte van de betrokken producten.

(5)

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)

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 1260/2001 kan worden besloten om restituties bĳ de
productie te verlenen voor de in artikel 1, lid 1, onder a)
en f), genoemde producten, voor de onder d) van
hetzelfde lid genoemde stropen, en voor chemisch
zuivere fructose (levulose) van GN-code 1702 50 00 als
tussenproduct, die zich in een van de in artikel 23, lid 2,
van het Verdrag bedoelde situaties bevinden en worden
gebruikt bĳ de vervaardiging van bepaalde producten
van de chemische industrie.

In Verordening (EG) nr. 1265/2001 van de Commissie
van 27 juni 2001 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001
van de Raad, wat de productierestitutie voor bepaalde in
de chemische industrie gebruikte producten van de
sector suiker betreft (2), zĳn de regels vastgesteld voor de
vaststelling van de productierestituties en zĳn de chemische producten aangegeven waarvoor een productierestitutie voor de gebruikte basisproducten kan worden
verleend. In de artikelen 5, 6 en 7 van Verordening (EG)
nr. 1265/2001 is bepaald dat de productierestitutie voor
ruwe suiker, sacharosestroop en isoglucose in ongewĳzigde staat, volgens voor elk van die basisproducten
geldende voorschriften, wordt afgeleid van de productierestitutie voor witte suiker.

In artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1265/2001 is
bepaald dat de productierestitutie voor witte suiker
maandelĳks wordt vastgesteld voor perioden die op de

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 63.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1265/2001 bedoelde
productierestitutie voor witte suiker wordt vastgesteld op
36,067 EUR per 100 kg netto.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1912/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot vaststelling van de wereldmarktprĳs voor niet-geëgreneerde katoen
tief geachte aanbiedingen en noteringen. Om deze prĳs
te bepalen, wordt het gemiddelde berekend van de
aanbiedingen en noteringen op één of meer Europese
beurzen voor in een haven van Noord-Europa cif-geleverde producten uit de verschillende, voor de internationale handel als meest representatief beschouwde productielanden. Evenwel is bepaald dat deze criteria voor het
bepalen van de wereldmarktprĳs voor geëgreneerde
katoen worden aangepast, om rekening te houden met
de verschillen op grond van de kwaliteit van het geleverde product en de aard van de aanbiedingen en noteringen. In artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr
1591/2001 is bepaald welke aanpassingen kunnen
plaatsvinden.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het aan de Akte van Toetreding van Griekenland
gehechte Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1050/2001 van de Raad (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1051/2001 van de Raad van 22
mei 2001 betreffende de steun voor de katoenproductie (2), en
met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt op gezette tĳden een wereldmarktprĳs voor nietgeëgreneerde katoen bepaald, rekening houdende met de
historische verhouding tussen de in aanmerking
genomen wereldmarktprĳs voor geëgreneerde katoen en
de berekende prĳs voor niet-geëgreneerde katoen. Deze
historische verhouding is vastgesteld in artikel 2, lid 2,
van Verordening (EG) nr 1591/2001 van de Commissie
van 2 augustus 2001 houdende uitvoeringsbepalingen
van de steunregeling voor katoen (3). Als de wereldmarktprĳs niet op die wĳze kan worden bepaald, wordt
hĳ bepaald op basis van de laatst vastgestelde prĳs.
Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt de wereldmarktprĳs voor niet-geëgreneerde
katoen bepaald voor een product met bepaalde
kenmerken, waarbĳ rekening wordt gehouden met de
gunstigste, voor de werkelĳke markttendens representa-

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 bedoelde
wereldmarktprĳs voor niet-geëgreneerde katoen wordt vastgesteld op 19,760 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 september 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 3.
(3) PB L 210 van 3.8.2001, blz. 10.
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VERORDENING (EG) Nr. 1913/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag
drag worden vastgesteld voor de in artikel 1, lid 1, onder
c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde mout.
Het correctiebedrag moet worden berekend met inachtneming van de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1501/95 genoemde elementen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) 1766/92 van de Raad van 30 juni
1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der markten
in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1666/2000 (2), en met name op artikel 13, lid 8,
Overwegende hetgeen volgt:
Krachtens artikel 13, lid 8, van Verordening (EEG) nr.
1766/92 moet bĳ uitvoer van granen de op de dag van
indiening van de aanvraag van een certificaat geldende
restitutie, aangepast op grond van de in de maand van
uitvoer geldende drempelprĳs, op verzoek worden
toegepast op uitvoer die tĳdens de geldigheidsduur van
het certificaat moet plaatsvinden. In dat geval kan op de
restitutie een correctiebedrag worden toegepast.

(1)

Op grond van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de
Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van
de Raad voor de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bĳ verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 602/2001 (4), kan een correctiebe-

(2)

(3)

Uit de bovengenoemde bepalingen volgt dat het correctiebedrag moet worden vastgesteld overeenkomstig de
bĳlage bĳ deze verordening.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het in artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde correctiebedrag dat van toepassing is op de vooraf
vastgestelde restituties bĳ uitvoer van mout, wordt vastgesteld
in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
89 van 29.3.2001, blz. 16.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout
toe te passen correctiebedrag
(EUR/t)
Productcode

Bestemming

Lopend
10

1e term.
11

2e term.
12

3e term.
1

4e term.
2

5e term.
3

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
–1,18
0
–1,18
–1,39

0
–2,36
0
–2,36
–2,77

0
–3,54
0
–3,54
–4,16

0
–4,72
0
–4,72
–5,54

0
–5,91
0
–5,91
–6,93

Productcode

Bestemming

6e term.
4

7e term.
5

8e term.
6

9e term.
7

10e term.
8

11e term.
9

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
–7,09
0
–7,09
–8,31

0
–8,27
0
–8,27
–9,70

0
–9,45
0
–9,45
–11,09

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

(EUR/t)

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. 2543/1999 van de Commissie
(PB L 307 van 2.12.1999, blz. 46).
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VERORDENING (EG) Nr. 1914/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag
met inachtneming van de in artikel 1 van Verordening
(EG) nr. 1501/95 genoemde elementen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(3)

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), en met name op artikel 13, lid
8,

Op grond van de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten kan het noodzakelijk zĳn het correctiebedrag naar gelang van de
bestemming te differentiëren.

(4)

Het correctiebedrag moet samen met de restitutie en
volgens dezelfde procedure worden vastgesteld. Het kan
tussentĳds worden gewĳzigd.

Overwegende hetgeen volgt:

(5)

Uit de bovengenoemde bepalingen volgt dat het correctiebedrag moet worden vastgesteld overeenkomstig de
bĳlage bĳ deze verordening.

(6)

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

Krachtens artikel 13, lid 8, van Verordening (EEG) nr.
1766/92 moet bĳ uitvoer van granen de op de dag van
indiening van de aanvraag van een certificaat geldende
restitutie op verzoek worden toegepast op uitvoer die
tĳdens de geldigheidsduur van het certificaat moet
plaatsvinden. In dat geval kan op de restitutie een
correctiebedrag worden toegepast.

(1)

Op grond van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de
Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van
de Raad voor de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bĳ verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 602/2001 (4), kan een correctiebedrag worden vastgesteld voor de in artikel 1, lid 1, onder
c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde
producten. Dit correctiebedrag moet worden berekend

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het correctiebedrag op de vooraf vastgestelde restituties bĳ
uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder a), b) en c), van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten, met
uitzondering van mout, wordt vastgesteld in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
89 van 29.3.2001, blz. 16.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van het op de restitutie voor
granen toe te passen correctiebedrag
(in EUR/t)
Productcode

Bestemming

Lopend
10

1e term.
11

2e term.
12

3e term.
1

4e term.
2

5e term.
3

6e term.
4

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

—
—
—
C01
C02
A02
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
—
–10,00
0,00
—
—
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–0,93
–10,00
0,00
—
–0,93
—
–0,93
—
–0,93
—
—
—
–1,27
–1,19
–1,10
–1,01
–0,95
—
—
0,00
0,00
—
–1,40
–1,25
—
–1,27
—

—
—
—
–1,86
–10,00
0,00
—
–1,86
—
–1,86
—
–1,86
—
—
—
–2,55
–2,38
–2,19
–2,03
–1,90
—
—
0,00
0,00
—
–2,79
–2,49
—
–2,55
—

—
—
—
–2,79
–10,00
0,00
—
–2,79
—
–2,79
—
–2,79
—
—
—
–3,82
–3,57
–3,29
–3,04
–2,85
—
—
0,00
0,00
—
–4,19
–3,74
—
–3,82
—

—
—
—
–3,72
–10,00
0,00
—
–3,72
—
–3,72
—
–3,72
—
—
—
–5,10
–4,76
–4,39
–4,05
–3,79
—
—
0,00
0,00
—
–5,58
–4,98
—
–5,10
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

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).
De overige bestemmingen zĳn vastgesteld als volgt:
C01 Alle bestemmingen uitgezonderd Polen
C02 Polen, Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek, Hongarĳe, Estland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Faeröer, Ĳsland, Rusland, Belarus,
Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, gebied van voormalig Joegoslavië met uitzondering van Slovenië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina,
Albanië, Roemenië, Bulgarĳe, Armenië, Georgië, Azerbeidzjan, Moldavië, Oekraïne, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan en
Turkmenistan.
A05 Andere derde landen.
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VERORDENING (EG) Nr. 1915/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 255e bĳzondere inschrĳving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bĳ inschrĳving als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Het verdient aanbeveling met inachtneming van
ontvangen aanbiedingen, het maximumbedrag van
steun op de hiernavolgende hoogte vast te stellen
dienovereenkomstig de bestemmingszekerheid
bepalen.

(3)

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

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), en met name
op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 429/90 van de
Commissie van 20 februari 1990 betreffende de toekenning, via openbare inschrĳving, van steun voor boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie in de
Gemeenschap (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 124/1999 (4), houden de interventiebureaus een
permanente verkoop bĳ inschrĳving voor de toekenning
van steun voor boterconcentraat. In artikel 6 van die
verordening is bepaald dat, rekening houdend met de
voor elke bĳzondere inschrĳving ontvangen offertes,
voor boterconcentraat met een botervetgehalte van ten
minste 96 % een maximumbedrag voor de steun wordt
vastgesteld of wordt besloten om aan de inschrĳving
geen gevolg te geven. De bestemmingszekerheid moet
dienovereenkomstig worden vastgesteld.

(1)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 255e bĳzondere inschrĳving die wordt gehouden in
het kader van de permanente verkoop bĳ inschrĳving als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 worden het maximumbedrag van de steun en de bestemmingszekerheid als
volgt vastgesteld:
— maximumbedrag van de steun:
— bestemmingszekerheid:

Deze verordening treedt in werking op 29 september 2001.

Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
193 van 29.7.2000, blz. 10.
45 van 21.2.1990, blz. 8.
16 van 21.1.1999, blz. 19.

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.

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

de
de
en
te
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VERORDENING (EG) Nr. 1916/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot vaststelling van de minimumverkoopprĳzen voor boter en de maximumbedragen van de steun
voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 83e bĳzondere inschrĳving in het kader
van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrĳving
steld, die kunnen worden gedifferentieerd volgens de
bestemming, het vetgehalte van de boter en de verwerkingsmethode, of wordt besloten aan de inschrĳving
geen gevolg te geven. De bedragen van de verwerkingszekerheden moeten dienovereenkomstig worden vastgesteld.

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), en met name
op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
Bĳ openbare inschrĳving verkopen de interventiebureaus
bepaalde hoeveelheden boter die in hun bezit zĳn, en
kennen steun toe voor room, boter en boterconcentraat,
een en ander overeenkomstig Verordening (EG) nr.
2571/97 van de Commissie van 15 december 1997
betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prĳs
en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ĳs en andere voedingsmiddelen (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 635/
2000 (4). In artikel 18 van die verordening is bepaald
dat, rekening houdend met de voor elke bĳzondere
inschrĳving ontvangen offertes, een minimumverkoopprĳs voor boter en een maximumbedrag van de steun
voor room, boter en boterconcentraat worden vastge-

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 83e bĳzondere inschrĳving in het kader van de permanente openbare inschrĳving zoals bedoeld in Verordening (EG)
nr. 2571/97, worden de minimumverkoopprĳzen, de maximumbedragen van de steun alsmede de bedragen van de
verwerkingszekerheden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel
in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 september 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 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.
350 van 20.12.1997, blz. 3.
76 van 25.3.2000, blz. 9.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de minimumverkoopprĳzen
voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 83e
bĳzondere inschrĳving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare
inschrĳving
(in EUR/100 kg)
Formule

A
Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

In ongewĳzigde
staat

—

—

—

—

Concentraat

—

—

—

—

In ongewĳzigde
staat

—

—

—

—

Concentraat

—

—

—

—

Boter ≥ 82 %

85

81

85

81

Boter < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Room

—

—

36

34

Boter

94

—

94

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Verwerkingsmethode

Minimumverkoopprĳs

Boter
≥ 82 %

Verwerkingszekerheid

Maximumbedrag van
de steun

Verwerkingszekerheid

B

Boterconcentraat

Boterconcentraat
Room
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VERORDENING (EG) Nr. 1917/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot vaststelling van de maximumaankoopprĳs van boter voor de 36e inschrĳving in het kader van
de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrĳving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Met het oog op de ontvangen offertes dient de
maximumaankoopprĳs op onderstaand bedrag te
worden vastgesteld.

(3)

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

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 van de
Commissie (2), en met name op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 13 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 van
de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999
van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen
op de markt voor boter en room (3), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1614/2001 (4), is bepaald dat,
rekening houdende met de voor elke inschrĳving
ontvangen offertes, op basis van de geldende interventieprĳs een maximumaankoopprĳs wordt vastgesteld of
kan worden besloten geen gevolg te geven aan de
inschrĳving.

(1)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 36e inschrĳving die wordt gehouden in het kader van
Verordening (EG) nr. 2771/1999 en waarvan de termĳn voor
de indiening van de offertes op 25 september 2001 is
verstreken, wordt de maximumaankoopprĳs vastgesteld op
295,38 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 september 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160
193
333
214

van
van
van
van

26.6.1999, blz. 48.
29.7.2000, blz. 10.
24.12.1999, blz. 11.
8.8.2001, blz. 20.
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VERORDENING (EG) Nr. 1918/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten
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. 2771/1999 van de Commissie
van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van
de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1614/2001 (4), en
met name op artikel 2,
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 is
bepaald dat de Commissie de aankoop via openbare
inschrĳving in een lidstaat opent, respectievelĳk schorst,
zodra is geconstateerd dat de marktprĳs daar gedurende
twee opeenvolgende weken beneden, respectievelĳk op
of boven, 92 % van de interventieprĳs ligt.

(1)

De meest recente lĳst van lidstaten waar de interventie
wordt geschorst, is vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr.
1819/2001 van de Commissie (5). Deze lĳst moet

(2)

worden aangepast om rekening te houden met de
nieuwe marktprĳzen die door Portugal zĳn meegedeeld
op grond van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2771/
1999. Duidelĳkheidshalve moet de lĳst worden
vervangen en Verordening (EG) nr. 1819/2001 worden
ingetrokken,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1255/1999
bedoelde aankopen van boter bĳ inschrĳving worden in België,
Luxemburg, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland,
Oostenrĳk, Portugal, Nederland, Finland, Zweden, Spanje en
het Verenigd Koninkrĳk geschorst.
Artikel 2
Verordening (EG) nr. 1819/2001 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 29 september 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

160
193
333
214
246

van
van
van
van
van

26.6.1999, blz. 48.
29.7.2000, blz. 10.
24.12.1999, blz. 11.
8.8.2001, blz. 20.
15.9.2001, blz. 18.
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VERORDENING (EG) Nr. 1919/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 931/2001 inzake de opening van een permanente openbare
inschrĳving voor de verkoop van zachte tarwe van bakkwaliteit uit de voorraden van het Duitse
interventiebureau voor uitvoer naar sommige ACS-landen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 931/2001 wordt als volgt gewĳzigd:

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

Bĳ Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1630/
2000 (4), zĳn de procedures en voorwaarden voor de
verkoop van graan uit de voorraden van de interventiebureaus vastgesteld.

(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 931/2001 van de Commissie (5)
is een permanente openbare inschrĳving geopend voor
de verkoop van zachte tarwe van bakkwaliteit uit de
voorraden van het Duitse interventiebureau voor uitvoer
naar sommige ACS-landen. Voor de laatste van de in de
verordening vastgestelde deelinschrĳvingen moet nu een
latere datum worden vastgesteld.

(2)

1. Artikel 3, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
De termĳn voor de indiening van de offertes voor de
volgende deelinschrĳving verstrĳkt telkens op de eerstvolgende donderdag om 9.00 uur (plaatselĳke tĳd Brussel).
Voor de laatste deelinschrĳving verstrĳkt de termĳn op 29
november 2001 om 9.00 uur (plaatstelĳke tĳd Brussel).”.
2. Artikel 4, lid 1, eerste streepje, wordt vervangen door:
„1.
De offertes kunnen slechts in aanmerking worden
genomen indien:
— de inschrĳver een schriftelĳk bewĳs, afkomstig van een
officiële instantie van de ACS-staat van bestemming of
van een onderneming met bedrĳfszetel in die staat, overlegt waaruit blĳkt dat hĳ voor de betrokken hoeveelheid
een handelscontract heeft gesloten voor de levering van
zachte tarwe voor uitvoer naar een ACS-staat of een
aantal staten die behoren tot een van de in bĳlage I
vastgestelde groepen ACS-staten. De bewĳzen worden
ten minste twee werkdagen vóór de uiterste datum voor
de deelinschrĳving waarvoor de offertes zullen worden
ingediend, bĳ de bevoegde diensten overgelegd;”.
3. Artikel 5, lid 2, wordt vervangen door:

Omdat de indieningstermĳn voor deze inschrĳving
wordt verlengd, moeten een aantal bepalingen inzake de
inschrĳving worden aangepast, en moet met name de
gebruikelĳke geldigheidsduur van de uitvoercertificaten
worden vastgesteld die tot vier maanden na de maand
van afgifte loopt.

(3)

Door die verlenging moeten ook de termĳn voor het
afhalen van het graan en de desbetreffende bepalingen
worden geschrapt.

(4)

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

(5)

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

181
193
191
187
130

van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
31.7.1993, blz. 76.
26.7.2000, blz. 24.
12.5.2001, blz. 12.

„2.
De uitvoercertificaten zĳn geldig met ingang van de
dag van afgifte in de zin van artikel 9 van Verordening
(EEG) nr. 2131/93 tot het einde van de vierde daaropvolgende kalendermaand.”.
4. Artikel 7 wordt vervangen door:
„Artikel 7
Degene aan wie is toegewezen, betaalt de in de offerte
vermelde prĳs voor de zachte tarwe voordat deze wordt
afgehaald. De voor elk van de af te halen partĳen verschuldigde betaling is ondeelbaar.”.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1920/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad
wat de minimumnormen voor de behandeling van in een percentage van de transactiewaarde
uitgedrukte kosten van diensten in het geharmoniseerde indexcĳfer van de consumptieprĳzen
betreft, en tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 2214/96
(Voor de EER relevante tekst)

zĳn geharmoniseerde regels voor de behandeling van die
kosten nodig om ervoor te zorgen dat de op grond
hiervan berekende GICP's aan het vergelĳkbaarheidsvereiste van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2494/95
voldoen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad van 23
oktober 1995 inzake geharmoniseerde indexcĳfers van de
consumptieprĳzen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1617/1999 van de Commissie (2), en met name op artikel 4
en artikel 5, lid 3,

(5)

De behandeling van vergoedingen voor diensten die in
een percentage van de transactiewaarde worden uitgedrukt, moet in overeenstemming zĳn met de behandeling van goederen en diensten die tot de sectoren
gezondheid, onderwĳs en sociale bescherming behoren,
zoals uiteengezet in Verordening (EG) nr. 2166/1999
van de Raad (8).

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma, dat is opgericht bĳ Besluit 89/
382/EEG, Euratom van de Raad (9),

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Ingevolge artikel 5, lid 1, onder b), van Verordening (EG)
nr. 2494/95 moet iedere lidstaat vanaf januari 1997 een
geharmoniseerd indexcĳfer van de consumptieprĳzen
(GICP) produceren.

(2)

In Verordening (EG) nr. 1749/96 van de Commissie van
9 september 1996 inzake initiële maatregelen tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad
inzake geharmoniseerde indexcĳfers van de consumptieprĳzen (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1688/98 van de Raad (5), wordt de dekking van het
GICP gedefinieerd als de goederen en diensten die deel
uitmaken van de monetaire consumptieve bestedingen
van de huishoudens. Volgens Verordening (EG) nr.
1749/96 is er vanaf december 1999 ook sprake van een
volledige dekking van klasse 12.5.1 van de COICOP/
GICP, „Financiële diensten, n.e.g.”, zonder dat kosten die
in een percentage van de transactiewaarde worden uitgedrukt, specifiek worden uitgesloten.
Verordening (EG) nr. 2214/96 van de Commissie van 20
november 1996 inzake geharmoniseerde indexcĳfers
van de consumptieprĳzen: indiening en verspreiding van
subindexcĳfers van het GICP (6), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1749/1999 (7) verlangt een geharmoniseerd subindexcĳfer voor klasse 12.6.2 van de
COICOP/GICP „Overige financiële diensten, n.e.g.”,
waarbĳ rentebetalingen en kosten die in een percentage
van de transactiewaarde worden uitgedrukt, worden
uitgesloten.

(3)

Het gevaar van onvergelĳkbaarheid is groot wanneer
kosten van diensten die in een percentage van de transactiewaarde worden uitgedrukt, worden uitgesloten. Er

(4)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
C
L
L
L
L

257
192
244
229
214
296
214

van
van
van
van
van
van
van

27.10.1995, blz. 1.
24.7.1999, blz. 9.
1.9.2001, blz. 5.
10.9.1996, blz. 3.
31.7.1998, blz. 23.
21.11.1996, blz. 8.
13.8.1999, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel
Het doel van deze verordening is de wĳziging van bĳlage II van
Verordening (EG) nr. 2214/96 betreffende de subindexcĳfers
van het geharmoniseerde indexcĳfer van de consumptieprĳzen,
hierna „GICP” genoemd, wat de dekking van financiële diensten
betreft, en de vaststelling van minimumnormen voor de behandeling van kosten van diensten die in een percentage van de
transactiewaarde worden uitgedrukt, teneinde ervoor te zorgen
dat deze betrouwbaar en relevant zĳn en voldoen aan het
vergelĳkbaarheidsvereiste van artikel 4 van Verordening (EG)
nr. 2494/95.
Artikel 2
Definities
1.
Rentebetalingen en op rente gelĳkende kosten bestrĳken
de nominale rentebetalingen en alle elementen die bĳ de berekening van de effectieve rente in aanmerking worden genomen.
2.
Indien de kosten van diensten als een percentage van de
transactiewaarde worden vastgesteld, worden de aankoopprĳzen vastgesteld als het percentage zelf, vermenigvuldigd met
de waarde van een representatieve eenheidstransactie in de
basis- of de referentieperiode.
(8) PB L 266 van 14.10.1999, blz. 1.
(9) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
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Artikel 3

Artikel 4

Behandeling van vergoedingen voor diensten

Financiële diensten, n.e.g.

1.
De betrokken GICP-subindexcĳfers worden berekend aan
de hand van een formule die in overeenstemming is met de
formule van het Laspeyres-type die voor andere subindexcĳfers
wordt gebruikt. Zĳ geven de prĳswĳziging weer op basis van
de veranderde uitgaven voor handhaving van het consumptiepatroon van de huishoudens en de samenstelling van de consumentenpopulatie in de basis- of referentieperiode.

De inhoud van klasse 12.6.2, „Overige financiële diensten n.e.g.
(S)”, in bĳlage II bĳ Verordening (EG) nr. 2214/96 betreffende
de subindexcĳfers van de geharmoniseerde indexcĳfers van de
consumptieprĳzen wordt vervangen door:

a) De aankoopprĳzen van diensten die in het GICP worden
gebruikt, zĳn de feitelĳke kosten die in ruil voor de
verleende dienst direct van de consumenten worden
verlangd. Het GICP omvat kosten die zĳn uitgedrukt in een
vast bedrag of in een vast percentage.
b) Wĳzigingen in de aankoopprĳzen die het gevolg zĳn van
veranderingen in de regels aan de hand waarvan ze worden
vastgesteld, worden in het GICP als prĳswĳzigingen aangegeven.
c) Wĳzigingen in de aankoopprĳzen die het gevolg zĳn van
wĳzigingen in de waarde van de representatieve eenheidstransacties, worden in het GICP als prĳswĳzigingen aangegeven.
d) De representatieve eenheidstransacties worden in fysieke
termen uitgedrukt, tenzĳ dit niet geschikt of mogelĳk is; in
dat geval worden deze transacties in de munteenheid van de
lidstaat uitgedrukt.
e) Een wĳziging in de waarde van de representatieve eenheidstransacties kan worden geschat aan de hand van de wĳziging in een prĳsindexcĳfer dat de betrokken eenheidstransacties goed weergeeft. Wanneer er subindexcĳfers of geaggregeerde indexcĳfers van het GICP bestaan, worden deze
voor dit doel geschikt geacht.
2.
Wanneer de specificatie verandert, worden prĳzen behandeld overeenkomstig de regels die gelden voor specificatiewĳzigingen, in het bĳzonder die welke betrekking hebben op kwaliteitswĳzigingen, die zĳn neergelegd in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1749/96.

„12.6.2. Overige financiële diensten n.e.g. (S)
— Werkelĳke kosten van de financiële diensten van
banken, postkantoren, spaarbanken, geldwisselaars en
dergelĳke financiële instellingen
— Honoraria en de kosten van de diensten van makelaars,
beleggingsadviseurs, belastingconsulenten en dergelĳke.
Omvat niet: Rentebetalingen en allerlei op rente gelĳkende
kosten, en administratieve kosten van particuliere pensioenfondsen en dergelĳke.”.

Artikel 5
Overige diensten n.e.g.
De inhoud van klasse 12.7.0, „Overige diensten n.e.g. (S)”, in
bĳlage II bĳ Verordening (EG) nr. 2214/96 betreffende de
subindexcĳfers van de geharmoniseerde indexcĳfers van de
consumptieprĳzen wordt vervangen door:
„12.7.0. Overige diensten n.e.g. (S)
— Honoraria voor juridische diensten, arbeidsbemiddelingsbureaus, enz.
— Begrafeniskosten
— Betaling voor de diensten van huizenmakelaars, veilinghouders, exploitanten van verkoopruimtes en andere
tussenpersonen
— Betaling voor fotokopieën en andere reproducties van
documenten
— Leges voor de afgifte van geboorte-, huwelĳks- en overlĳdenscertificaten en van andere administratieve documenten

3.
Wanneer voor diensten die consumenten eerst gratis
kregen, vervolgens de werkelĳke prĳs in rekening wordt
gebracht, wordt deze verandering van een prĳs nul naar de
werkelĳke prĳs, en omgekeerd, in het GICP in aanmerking
genomen.

— Betaling voor mededelingen en advertenties in kranten

4.
Wanneer diensten die gezamenlĳk met andere goederen
en diensten worden verstrekt en die consumenten eerst gratis
kregen, vervolgens afzonderlĳk in rekening worden gebracht,
wordt deze verandering in het GICP in aanmerking genomen.

Omvat: Betaling voor de diensten van huizenmakelaars in
verband met huurtransacties.

5.
In voorkomend geval is de procedure van artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 2646/98 van de Commissie (1) inzake
tarieven van overeenkomstige toepassing.
(1) PB L 335 van 10.12.1998, blz. 30.

— Betaling voor de diensten van grafologen, astrologen,
detectives, lĳfwachten, huwelĳksbureaus en huwelĳksadviesbureaus, officiële schrĳvers, diverse concessies
(zitplaatsen, toiletten, vestiaires), enz.

Omvat niet: Volgens het ESR 1995, blĳven contributies en
bĳdragen voor het lidmaatschap van beroepsorganisaties,
kerken en sociale, culturele, ontspannings- en sportverenigingen (ESR 1995, punt 3.77, onder e)) en commissies aan
onroerendgoedmakelaars in verband met de aan- of
verkoop van niet-financiële activa („bruto-investeringen in
vaste activa” volgens het ESR 1995, punten 3.102, 3.105,
onder a), 3.111 en 3.115) buiten beschouwing.”.
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Artikel 6
Basisinformatie
1.
De basisinformatie omvat alle aankoopprĳzen en
wegingsfactoren die voor de berekening van de GICP-subindexcĳfers overeenkomstig de bepalingen van deze verordening
nodig zĳn.
2.
De statistische eenheden die door de lidstaten worden
aangezocht om mee te werken bĳ het verzamelen of
verstrekken van basisinformatie, zĳn verplicht eerlĳke en volledige informatie te verschaffen op het tĳdstip waarop dit wordt
verlangd, en de met de opstelling van officiële statistieken
belaste organisaties en instellingen op hun verzoek toe te staan
informatie te verzamelen op een dusdanig gedetailleerd niveau
als nodig is voor de beoordeling van de naleving van de
vergelĳkbaarheidsvereisten en van de kwaliteit van de GICPsubindexcĳfers

29.9.2001

tiende procentpunt per jaar bedraagt, worden vergelĳkbaar
geacht.
Artikel 8
Kwaliteitscontrole
Wanneer voor de behandeling van de in een percentage van de
transactiewaarde uitgedrukte kosten van diensten procedures
zĳn ontwikkeld die afwĳken van de in artikel 3 van deze
verordening gespecificeerde procedures, verschaffen de lidstaten
de Commissie (Eurostat) gegevens over die procedures voordat
deze worden gebruikt.
Artikel 9
Tenuitvoerlegging

Artikel 7

De bepalingen van deze verordening worden door de lidstaten
in december 2001 ten uitvoer gelegd, waarna ze vanaf het
indexcĳfer voor januari 2002 in werking treden.

Vergelĳkbaarheid

Artikel 10

GICP's die zĳn samengesteld volgens de in deze verordening
beschreven procedures, dan wel volgens een andere procedure
die niet leidt tot een indexcĳfer waarvan de systematische
afwĳking ten opzichte van een volgens de eerstgenoemde
procedures samengesteld indexcĳfer gemiddeld meer dan een

Inwerkingtreding
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, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1921/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad
wat de minimumnormen voor herzieningen van het geharmoniseerde indexcĳfer van de consumptieprĳzen betreft en tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 2602/2000
(Voor de EER relevante tekst)

baarheid, betrouwbaarheid en relevantie van de GICP's
hierdoor wordt verbeterd.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(7)

De nationale procedures voor de herziening van de
reeksen indexcĳfers kunnen sterk uiteenlopen. Er zĳn
geharmoniseerde regels nodig om ervoor te zorgen dat
de op grond hiervan berekende GICP's aan het vergelĳkbaarheidsvereiste van artikel 4 van Verordening (EG) nr.
2494/95 voldoen en dat ze betrouwbaar en relevant
zĳn.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma, dat is opgericht bĳ Besluit 89/
382/EEG, Euratom van de Raad (5),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad van 23
oktober 1995 inzake geharmoniseerde indexcĳfers van de
consumptieprĳzen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1617/1999 van de Commissie (2), en met name op artikel 4
en artikel 5, lid 3,
Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (3),
Overwegende hetgeen volgt:
Ingevolge artikel 5, lid 1, onder b), van Verordening (EG)
nr. 2494/95 moet iedere lidstaat vanaf januari 1997 een
geharmoniseerd indexcĳfer van de consumptieprĳzen
(GICP) produceren.

(1)

Het is uiterst belangrĳk een hoge mate van geloofwaardigheid van het GICP te waarborgen; hierbĳ kan het van
nut zĳn het aantal GICP-herzieningen in een bepaalde
context zoveel mogelĳk te beperken.

(2)

Men is het er algemeen over eens dat de jaarlĳkse gemiddelde, de jaarlĳkse en de maandelĳkse wĳzigingspercentages van de GICP's van belang zĳn voor het meten van
de inflatie en vooral voor de vaststelling van de prĳsconvergentie en ter onderbouwing van het monetaire beleid
van de Europese Centrale Bank.

(3)

Wĳzigingen in het systeem van nationale of geharmoniseerde regels zĳn geldige redenen voor een herziening
van de GICP's voorzover zĳ de vergelĳkbaarheid,
betrouwbaarheid en relevantie van de GICP's verzekeren
of verbeteren. Wĳzigingen in het systeem van geharmoniseerde regels zouden geen herziening nodig moeten
maken tenzĳ in de context van specifieke uitvoeringsmaatregelen anderszins is vastgesteld.

(4)

Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2602/2000 van de
Commissie van 17 november 2000 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG)
nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor
de behandeling van kortingen in het geharmoniseerde
indexcĳfer van de consumptieprĳzen betreft (4), moet
dienovereenkomstig worden gewĳzigd.

(5)

Herzieningen als gevolg van fouten of in verband met
nieuwe of betere basisinformatie zĳn geldige redenen
voor een herziening van de GICP's omdat de vergelĳk-

(6)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
C
L

257
192
244
300

van
van
van
van

27.10.1995, blz. 1.
24.7.1999, blz. 9.
1.9.2001, blz. 5.
29.11.2000, blz. 16.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel
Deze verordening heeft ten doel informatie te verschaffen over
significante gevolgen van maatregelen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 en geharmoniseerde regels voor
herzieningen van het GICP vast te stellen die met die maatregelen in overeenstemming zĳn en waarvan de vergelĳkbaarheid, de betrouwbaarheid en de relevantie toereikend zĳn.
Artikel 2
Definities
In deze verordening gelden de volgende definities:
a) Een „herziening” is een wĳziging achteraf van een GICPreeks, indexcĳfer, wĳzigingspercentage of gewicht, die door
middel van gedrukte of elektronische media door de
Commissie (Eurostat) openbaar is gemaakt en die de resultaten tot op één cĳfer achter de komma beïnvloedt.
b) Een „fout” is een onbedoelde inbreuk op een vaste regel die
ten minste één GICP-reeks beïnvloedt.
c) Een „voorlopig” resultaat is een resultaat waarvan wordt
verwacht dat dit, na te zĳn herzien, in een latere maand
definitief zal worden vastgesteld.
Artikel 3
Herziening
1.
De officieel gepubliceerde GICP-reeksen kunnen worden
herzien.
(5) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
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2.
Herzieningen van GICP-reeksen om andere redenen dan
die welke worden genoemd in de artikelen 4, 5 of 9 van deze
verordening, moeten eerst door de Commissie (Eurostat)
worden goedgekeurd. De omvang en het tĳdstip van de herziening worden in overleg met de Commissie (Eurostat) vastgesteld.
Artikel 4
Fouten
1.
Fouten worden gecorrigeerd, waarna de herziening in
verband hiermee onverwĳld wordt aangebracht.
2.
Voordat herzieningen in verband met fouten worden
bekendgemaakt, verschaffen de betrokken lidstaten de
Commissie (Eurostat) op eigen initiatief informatie die gedetailleerd genoeg is om de gevolgen voor de desbetreffende GICPreeksen te beoordelen. De lidstaten stellen de Commissie
(Eurostat) ook in kennis van de maatregelen die zĳn genomen
om soortgelĳke voorvallen in de toekomst te voorkomen.
Artikel 5
Nieuwe of verbeterde informatie
Herzieningen die voortvloeien uit nieuwe of verbeterde basisinformatie en die volgens de lidstaten noodzakelĳk zĳn om de
nauwkeurigheid van een GICP te verbeteren, worden aangebracht tenzĳ de Commissie (Eurostat) zich verzet tegen het
tĳdstip waarop dit gebeurt.
Artikel 6
Wĳzigingen in het systeem van geharmoniseerde regels
Tenzĳ anders vastgesteld:

29.9.2001

worden uiterlĳk samen met de GICP's waarop zĳ betrekking
hebben, aan de Commissie (Eurostat) meegedeeld. Ook worden
daarbĳ een beschrĳving van de schattingsmethoden en een
goede toelichting op de nauwkeurigheid van de schattingen
gegeven.
2.
In de schattingen worden de jaarlĳkse wĳzigingspercentages van het GICP en de desbetreffende deelindexcĳfers vergeleken met een indexcĳfer waarbĳ geen rekening is gehouden
met de wĳzigingen in definities, methoden of praktĳken.
3.
De in artikel 6, leden 4 en 5, bedoelde schattingen
worden samen met een toelichting op hun kwaliteit openbaar
gemaakt. Deze schattingen vervangen niet het officiële GICP.
Artikel 8
Bekendmaking van herzieningen
1.
In de door de Commissie (Eurostat) bekendgemaakte officiële GICP-reeksen worden herzieningen met een speciaal teken
aangegeven. Dit teken wordt aangebracht bĳ primaire of afgeleide reeksen waarvan de resultaten op het gedetailleerdheidsniveau waarop de gegevens worden bekendgemaakt, na de
herziening zĳn gewĳzigd. De herzieningstekens worden
geplaatst bĳ de bekendmaking van de herziene reeks, en de
volgende maand weer verwĳderd.
2.
Herzieningen van het algemene GICP worden, indien het
niet om voorlopige resultaten gaat, samen met een toelichting
in nauwe samenwerking tussen de betrokken lidstaat en de
Commissie (Eurostat) officieel bekendgemaakt.
Artikel 9
Voorlopige resultaten

1. wĳzigingen in het systeem van geharmoniseerde regels
mogen geen herzieningen tot gevolg hebben;
2. wĳzigingen in definities, methoden of praktĳken die uit de
regelgeving inzake het GICP voortvloeien, treden in elk van
de betrokken lidstaten in werking met ingang van het indexcĳfer voor januari van ieder jaar;
3. het effect van dergelĳke wĳzigingen wordt vastgesteld voor
de twaalf maanden vanaf het indexcĳfer voor januari waarin
de wĳzigingen in werking treden;
4. indien het effect van de wĳzigingen op het jaarlĳkse gemiddelde wĳzigingspercentage van het algemene indexcĳfer
gedurende de twaalf maanden na de wĳziging waarschĳnlĳk
ten minste een tiende procentpunt zal bedragen, wordt het
effect op dit algemene indexcĳfer voor elk van de twaalf
maanden geschat;
5. wanneer bovendien het effect op het indexcĳfer voor een
afdeling, groep of klasse van de COICOP/GICP, zoals berekend in artikel 6, lid 4, waarschĳnlĳk ten minste respectievelĳk drie, vier of vĳf tiende van een procentpunt zal
bedragen, wordt het effect op de betrokken reeksen indexcĳfers voor elk van de twaalf maanden geschat.
Artikel 7
Schattingen van het effect
1.
Voor de in artikel 6, leden 4 en 5, van deze verordening
bedoelde schattingen worden de beste methoden die beschikbaar zĳn op een kosteneffectieve wĳze gebruikt. De schattingen

Wanneer een voorlopig indexcĳfer wordt gepubliceerd, wordt
dit bĳ de bekendmaking van de volgende maand definitief
vastgesteld.
Artikel 10
Kwaliteitscontrole
In geval van een herziening om andere redenen dan die
genoemd in artikel 4 of artikel 9, verstrekt de betrokken
lidstaat de Commissie (Eurostat) op haar verzoek informatie die
gedetailleerd genoeg is om het effect van de desbetreffende
GICP-reeks te beoordelen en om aan te tonen dat de herzieningen met de GICP-normen in overeenstemming zĳn.
Artikel 11
Wĳziging
Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2602/2000 houdende minimumnormen voor de behandeling van kortingen in het GICP
wordt vervangen door:
„Wanneer de invloed van de tenuitvoerlegging van de bepalingen van deze verordening op het jaarlĳkse wĳzigingspercentage (m/(m − 12)) van het algemene indexcĳfer meer
dan een tiende van een procentpunt bedraagt ten opzichte
van een indexcĳfer waarbĳ geen rekening met kortingen
wordt gehouden, wordt de desbetreffende reeks indexcĳfers
dienovereenkomstig herzien.”.
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Artikel 12
Tenuitvoerlegging

Deze verordening wordt in december 2001 door de lidstaten ten uitvoer gelegd en treedt in werking vanaf
het indexcĳfer voor januari 2002.
Artikel 13
Inwerkingtreding
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, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1922/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot tweede wĳziging van Verordening (EG) nr. 1209/2001 houdende afwĳking van Verordening
(EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de
Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1512/2001 (2), en met name op artikel
38, lid 2, en artikel 47, lid 8,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Verordening (EG) nr. 1209/2001 van de
Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1564/2001 (4), is op een aantal punten van Verordening (EG) nr. 562/2000 (5) afgeweken in reactie op de
uitzonderlĳke marktsituatie die het gevolg is van de
gebeurtenissen in verband met boviene spongiforme
encefalopathie (BSE) en de latere mond- en klauwzeerepizoötie.

(1)

Gezien het voortduren van de instabiliteit van de markt
en met in het vooruitzicht een seizoensgebonden stĳging
van de productie ten gevolge van de uitstoot van
weidevee in de herfst, is het passend de geldigheidsduur
van de afwĳkingen van Verordening (EG) nr. 1209/2001
tot en met het vierde kwartaal van 2001 te verlengen.

(2)

Verordening (EG) nr. 1209/2001 moet derhalve worden
gewĳzigd.

(3)

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1209/2001 wordt als volgt gewĳzigd:
1. Artikel 1 wordt als volgt gewĳzigd:
— In lid 3 worden de woorden „voor het derde kwartaal
van 2001” geschrapt.
— Lid 4 wordt vervangen door:
„4.
In afwĳking van artikel 16, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 562/2000 verstrĳkt, voor de laatste inschrĳving
van december 2001, de termĳn voor aflevering op 10
januari 2002.”
2. In artikel 2 wordt de tweede alinea vervangen door:
„Zĳ is van toepassing op de inschrĳvingen die worden
geopend in het derde en het vierde kwartaal van 2001.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde 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, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 21.
201 van 26.7.2001, blz. 1.
165 van 21.6.2001, blz. 15.
208 van 1.8.2001, blz. 14.
68 van 16.3.2000, blz. 22.
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VERORDENING (EG) Nr. 1923/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 174/1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de
uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten
ducten (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1095/2001 (6).

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), en met name
op artikel 31, lid 14,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
In artikel 1, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG)
nr. 174/1999 van de Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1681/2001 (4), is bepaald dat
voor alle uitvoer van in bĳlage I bedoelde producten van
categorie II een uitvoercertificaat moet worden overgelegd. Om de werkdruk van de nationale overheden te
verlichten en om de regeling te harmoniseren met die
voor andere producten, moet deze mogelĳkheid worden
uitgesloten voor sommige gevallen als bedoeld in artikel
5 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de
Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelĳke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-,
uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwpro-

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 1, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 174/
1999 wordt vervangen door:
„In afwĳking van de eerste alinea moet echter ook een
uitvoercertificaat worden overgelegd voor alle uitvoer van
in bĳlage I bedoelde producten van categorie II, behalve in
de in artikel 2 bedoelde gevallen.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde 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, 28 september 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.
20 van 27.1.1999, blz. 8.
227 van 23.8.2001, blz. 36.

(5) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.
(6) PB L 150 van 6.6.2001, blz. 25.
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VERORDENING (EG) Nr. 1924/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de
sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I van het Verdrag vermelde
goederen
mag bedragen dan de restitutie voor ditzelfde product
dat in overwerkte toestand wordt uitgevoerd.

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), inzonderheid op artikel 27, lid
5, onder a), en lid 15,

(4)

De bĳ deze verordening vastgestelde restituties kunnen
vooraf worden vastgesteld, aangezien op dit moment
niet bekend is hoe de markt zich de komende maanden
zal ontwikkelen.

(5)

De naleving van de verplichtingen die zĳn aangegaan
met betrekking tot de restitutie die kan worden toegekend bĳ uitvoer van landbouwproducten die zĳn
verwerkt in niet onder bĳlage I van het Verdrag vallende
goederen, kan in het gedrang komen door de vaststelling
vooraf van hoge restituties. In deze situatie moeten
derhalve vrĳwaringsmaatregelen worden genomen
zonder dat daardoor de sluiting van lange termĳncontracten wordt verhinderd. De vaststelling van een specifieke restitutie voor de voorfixatie van restituties is een
maatregel die aan deze verschillende doelstellingen
beantwoordt.

(6)

Een strikt beheer moet gewaarborgd blĳven, waarbĳ
rekening wordt gehouden met enerzĳds de ramingen
van de uitgaven en anderzĳds de beschikbaarheid van de
begrotingsmiddelen.

(7)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 27, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 kan het verschil tussen de
prĳzen van de in artikel 1, lid 1, onder a), c), d), f), g) en
h), van die verordening vermelde producten in de internationale handel en de prĳzen in de Gemeenschap
worden overbrugd door een uitvoerrestitutie wanneer
deze producten worden uitgevoerd in de vorm van
goederen welke in de bĳlage van die verordening
worden genoemd. Bĳ Verordening (EG) nr. 1520/2000
van de Commissie van 13 juli 2000 tot vaststelling van
de gemeenschappelĳke uitvoeringsbepalingen voor de
regeling aangaande de toekenning van restituties bĳ
uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten,
uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder
bĳlage I van het Verdrag vallen (2), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1563/2001 (3), zĳn de
producten aangegeven waarvoor een restitutie dient te
worden vastgesteld bĳ uitvoer in de vorm van goederen,
bedoeld in bĳlage I bĳ Verordening (EG) nr. 1260/2001.

(2)

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1520/2000 moet de restitutie per 100 kg van elk
van de betrokken basisproducten voor iedere maand
worden vastgesteld.

(3)

In artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1260/2001
alsmede in artikel 11 van de in het kader van de multilaterale besprekingen van de Uruguayronde gesloten landbouwovereenkomst is bepaald dat de restitutie bĳ
uitvoer van een in een goed verwerkt product niet meer

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties die worden toegepast voor de in bĳlage A van
Verordening (EG) nr. 1520/2000 genoemde en in artikel 1,
leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde
basisproducten die worden uitgevoerd in de vorm van in
bĳlage V bĳ Verordening (EG) nr. 1260/2001 vermelde
goederen, worden vastgesteld zoals is aangegeven in de bĳlage
bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1.
(3) PB L 208 van 1.8.2001, blz. 8.

29.9.2001
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2001 houdende vaststelling van de restituties die
worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in
bĳlage I van het Verdrag vermelde goederen
Restituties in EUR/100 kg
Product

Witte suiker:

Bĳ vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

42,46

42,46

L 261/56

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

29.9.2001

VERORDENING (EG) Nr. 1925/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zĳn op bepaalde zuivelproducten die
worden uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I van het Verdrag vermelde goederen
ning houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de betrokken sector.

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 15
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1670/2000 (2), en met name
op artikel 31, lid 3,

(4)

Overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 wordt steun verleend aan in de Gemeenschap geproduceerde en tot caseïne verwerkte ondermelk, indien deze melk en de daarvan vervaardigde
caseïne aan bepaalde eisen voldoen.

(5)

Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie van 15
december 1997 betreffende de verkoop tegen verlaagde
prĳs van boter en de toekenning van de steun voor
room, boter en boterconcentraat bestemd voor de
vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ĳs en
andere voedingsmiddelen (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 635/2000 (6), staat de levering van
boter en room tegen verlaagde prĳs toe aan de fabrikanten van bepaalde koopwaren.

(6)

Een strikt beheer moet gewaarborgd blĳven, waarbĳ
rekening wordt gehouden met enerzĳds de ramingen
van de uitgaven en anderzĳds de beschikbaarheid van de
begrotingsmiddelen.

(7)

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

Overwegende hetgeen volgt:

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 kan het verschil tussen de prĳzen in de
internationale handel van de in artikel 1, onder a), b), c),
d), e) en g), van deze verordening bedoelde producten en
de prĳzen in de Gemeenschap overbrugd worden door
een restitutie bĳ de uitvoer. In Verordening (EG) nr.
1520/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot
vaststelling van de gemeenschappelĳke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van
restituties bĳ uitvoer en de criteria voor de vaststelling
van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet
onder bĳlage I van het Verdrag vallen (3), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1563/2001 (4), zĳn
die producten aangegeven waarvoor een restitutie dient
te worden vastgesteld welke van toepassing is bĳ de
uitvoer ervan in de vorm van goederen welke in de
bĳlage van Verordening (EG) nr. 1255/1999 zĳn
genoemd.

(1)

(2)

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 moet de restitutie per
100 kg van elk van de betrokken basisproducten voor
iedere maand worden vastgesteld.

(3)

In artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1520/2000
is bepaald dat voor de vaststelling van de restitutie in
voorkomend geval rekening moet worden gehouden met
de restituties bĳ de productie en de steunmaatregelen of
andere maatregelen van gelĳke werking die voor de in
bĳlage A van genoemde verordening vermelde basisproducten of de daarmee gelĳkgestelde producten in alle
lidstaten worden toegepast uit hoofde van de verorde-

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160
193
177
208

van
van
van
van

26.6.1999, blz. 48.
29.7.2000, blz. 10.
15.7.2000, blz. 1.
1.8.2001, blz. 8.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De restitutiebedragen welke van toepassing zĳn op basisproducten genoemd in bĳlage A van Verordening (EG) nr.
1520/2000 en bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1255/1999 en die worden uitgevoerd in de vorm van in de
bĳlage van Verordening (EG) nr. 1255/1999 genoemde
goederen, worden vastgesteld zoals aangegeven in de bĳlage.
2.
Voor de in lid 1 vermelde en niet in de bĳlage opgenomen producten wordt geen restitutiebedrag vastgesteld.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.
(5) PB L 350 van 20.12.1997, blz. 3.
(6) PB L 76 van 25.3.2000, blz. 9.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

L 261/57
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2001 houdende vaststelling van de restituties welke van
toepassing zĳn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I van het
Verdrag vermelde goederen
(EUR/100 kg)
GN-code

ex 0402 10 19

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Omschrĳving

Restituties

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde suiker
of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van minder dan 1,5 gewichtspercenten
(PG 2):
a) in geval van uitvoer van goederen van GN-code 3501

—

b) in geval van uitvoer van andere goederen

0,00

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde suiker
of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van 26 gewichtspercenten (PG 3):
a) bĳ uitvoer van producten, bevattende boter of room in de vorm van een aan
PG 3 gelĳkgesteld product, tegen verlaagde prĳs krachtens Verordening (EG)
nr. 2571/97

20,61

b) in geval van uitvoer van andere goederen

50,00

Boter met een vetgehalte van 82 gewichtspercenten (PG 6):
a) bĳ uitvoer van producten, bevattende boter of room tegen verlaagde prĳs,
vervaardigd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2571/97

65,00

b) in geval van uitvoer van goederen behorende tot GN-code 2106 90 98, met
een vetgehalte van 40 of meer gewichtspercenten

157,25

c) in geval van uitvoer van andere goederen

150,00

29.9.2001
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VERORDENING (EG) Nr. 1926/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor rĳst en breukrĳst en schorsing van de afgifte van
de uitvoercertificaten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

In artikel 13, lid 5, van Verordening (EG) nr. 3072/95
zijn de specifieke criteria bepaald waarmede bĳ de berekening van de restitutie bĳ uitvoer van rĳst en breukrĳst
rekening moet worden gehouden.

(6)

De situatie op de wereldmarkt en de specifieke eisen van
sommige markten kunnen een differentiatie van de restitutie voor sommige producten al naar gelang van hun
bestemming noodzakelĳk maken.

(7)

Teneinde rekening te houden met de bestaande vraag
naar verpakte, langkorrelige rĳst op bepaalde markten,
moet worden voorzien in de vaststelling van een specifieke restitutie voor dat product.

(8)

De restitutie moet minstens eenmaal per maand worden
vastgesteld; de restitutie kan tussentĳds worden gewĳzigd.

(9)

De toepassing van deze regelen op de huidige situatie
van de rĳstmarkt, en met name op de noteringen of
prĳzen van rĳst en breukrĳst in de Gemeenschap en op
de wereldmarkt, voert tot het vaststellen van de
bedragen van de restitutie, zoals vermeld in de bĳlage
van deze verordening.

(10)

In het kader van het beheer van de volumebeperkingen
die voortvloeien uit de WTO-verbintenissen van de
Gemeenschap, dient de afgifte van uitvoercertificaten
met restitutie te worden geschorst.

(11)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1667/2000 (2), inzonderheid op artikel 13, lid 3, tweede
alinea, en lid 15,
Overwegende hetgeen volgt:
Volgens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
kan het verschil tussen de noteringen of de prĳzen op de
wereldmarkt van de in artikel 1 van deze verordening
bedoelde producten en de prĳzen van deze producten in
de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie
bĳ uitvoer.

(1)

Krachtens artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr.
3072/95 moeten de restituties worden vastgesteld met
inachtneming van de situatie en de vooruitzichten
terzake van de beschikbare hoeveelheid rĳst en breukrĳst
en van de prĳzen hiervan op de markt van de Gemeenschap enerzĳds en van de prĳzen van rĳst en breukrĳst
op de wereldmarkt anderzĳds. Volgens dit artikel is het
eveneens noodzakelĳk om op de rĳstmarkt voor een
evenwichtige situatie en een natuurlĳke ontwikkeling
van de prĳzen en het handelsverkeer zorg te dragen en
bovendien rekening te houden met het economische
aspect van de voorgenomen uitvoer, met de wenselĳkheid om verstoringen op de markt van de Gemeenschap
te vermĳden en met de limieten die voortvloeien uit
overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag gesloten
overeenkomsten.

(2)

Bĳ Verordening (EEG) nr. 1361/76 van de Commissie (3)
is vastgesteld welke de maximumhoeveelheid breukrĳst
is die rĳst, waarvoor de restitutie bĳ uitvoer is vastgesteld, mag bevatten, terwĳl daarbĳ tevens het percentage
is bepaald van de op deze restitutie toe te passen
vermindering, voor het geval dat de hoeveelheid breukrĳst welke de uitgevoerde rĳst bevat deze maximumhoeveelheid overschrĳdt.

(3)

De uitvoer van een hoeveelheid van 19 003 t rĳst naar
bepaalde bestemmingen is mogelĳk. Daartoe moet de
procedure van artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr.
1162/95 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 409/2001 (5), worden toegepast.
Bĳ de vaststelling van de restituties moet daarmee rekening worden gehouden.

(4)

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
193 van 29.7.2000, blz. 3.
154 van 15.6.1976, blz. 11.
117 van 24.5.1995, blz. 2.
60 van 1.3.2001, blz. 27.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ uitvoer van de in artikel 1 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde producten in ongewĳzigde staat
worden, met uitzondering van de in lid 1, onder c), van dat
artikel genoemde producten, op de in de bĳlage aangegeven
bedragen vastgesteld.
Artikel 2
Behalve voor de in de bĳlage vermelde hoeveelheid van
19 003 t wordt de afgifte van uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie geschorst.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

29.9.2001

29.9.2001
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor
rĳst en breukrĳst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restituties (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064
A97
021 en 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 en 023
R01
064
A97

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

149,00
149,00
149,00
—
149,00
149,00
149,00
—
149,00
149,00
149,00
—
149,00
149,00
149,00
—
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
139,00
192,00

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restituties (1)

1006 30 65 9100

R01
R02
R03
064
A97
021 en 023
R01
064
A97
021 en 023
064
064
R01
R02
R03
064
A97
021 en 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 en 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 en 023
R01
A97
064
021 en 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
139,00
192,00
192,00
139,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
192,00
—
—

1006 30 65 9900
1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) De in artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1162/95 bepaalde procedure is van toepassing voor de in het kader van deze verordening aangevraagde certificaten voor de
volgende hoeveelheden en bestemmingen:
bestemming R01: 4 480 t,
totaal van de bestemmingen R02 en R03: 3 911 t,
bestemmingen 021 und 023: 775 t.
bestemming 064: 9 537 t en
bestemming A97: 300 t.
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).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
R01 Zwitserland, Liechtenstein en het gebied van de gemeenten Livigno en Campione d'Italia.
R02 Marokko, Algerĳe, Tunesië, Malta, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Syrië, Voormalige Spaanse Sahara, Cyprus, Jordanië, Irak, Iran, Jemen, Koeweit, Verenigde Arabische
Emiraten, Oman, Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, Eritrea, Westelĳke Jordaanoever/Gazastrook, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slowakĳe,
Noorwegen, Faeröer, Ĳsland, Rusland, Belarus, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Joegoslavië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Albanië, Roemenië,
Bulgarĳe, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Moldavië, Oekraïne, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzĳkistan, Kirgizië.
R03 Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chili, Argentinië, Uruguay, Paraguay, Brazilië, Venezuela, Canada, Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Hongkong SAR, Singapore, A40, A11 met uitzondering van Suriname, Guyana, Madagaskar.
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VERORDENING (EG) Nr. 1927/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot vaststelling van de maximumaankoopprĳs voor de elfde deelinschrĳving op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001
verschil in marktprĳs tussen die lidstaten moeten
verschillende maximumaankoopprĳzen worden vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1512/2001 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 690/2001 van de Commissie
van 3 april 2001 betreffende bĳzondere marktondersteuningsmaatregelen in de rundvleessector (3), gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1648/2001 (4), en met name op artikel 3, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
Op grond van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr.
690/2001 is in Verordening (EG) nr. 713/2001 van de
Commissie van 10 april 2001 betreffende de aankoop
van rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 690/
2001 van de Commissie (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1764/2001 (6), de lĳst van lidstaten
vastgesteld waarvoor op 24 september 2001 de elfde
deelinschrĳving geopend is.

(1)

(2)

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 690/2001 wordt, rekening houdend met het
bepaalde in artikel 3, lid 2, van die verordening, eventueel een maximumaankoopprĳs voor de referentieklasse
vastgesteld op grond van de ontvangen offertes.

(3)

Met het oog op een redelĳke ondersteuning van de
rundvleesmarkt moet voor de betrokken lidstaten een
maximumaankoopprĳs worden vastgesteld. Wegens het

(4)

Aangezien de marktondersteuningsmaatregelen dringend
moeten worden vastgesteld, moet deze verordening
onmiddellĳk in werking treden.

(5)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de op 24 september 2001 geopende elfde deelinschrĳving
op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 wordt de
volgende maximumaankoopprĳs vastgesteld:
— in Duitsland: 151,00 EUR/100 kg,
— in Ierland: 186,90 EUR/100 kg.
— in Spanje: 157,47 EUR/100 kg,
— in Frankrĳk: 209,00 EUR/100 kg,
— in Luxemburg: 162,00 EUR/100 kg.
— in België: 164,70 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 september 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 21.
201 van 26.7.2001, blz. 1.
95 van 5.4.2001, blz. 8.
219 van 14.8.2001, blz. 21.
100 van 11.4.2001, blz. 3.
239 van 7.9.2001, blz. 13.
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VERORDENING (EG) Nr. 1928/2001 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
tot vaststelling van de maximumaankoopprĳs en de bĳ interventie aan te kopen hoeveelheden
rundvlees voor de 275e deelinschrĳving in het kader van de algemene interventiemaatregelen
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89
houdend met hetgeen vereist is met het oog op een
redelĳke ondersteuning van de markt en met de seizoengebonden ontwikkeling van de aantallen geslachte dieren
en prĳzen, moeten de maximumaankoopprĳs en de voor
interventie te aanvaarden hoeveelheden worden vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1512/2001 (2), en met name op artikel
47, lid 8,

(4)

Bĳ artikel 1, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1209/2001
is de openbare interventie ook geopend voor hele of
halve karkassen van magere runderen en zĳn specifieke
bepalingen vastgesteld als aanvulling op de bepalingen
betreffende de interventie voor andere producten. Na
onderzoek van de ingediende offertes is besloten geen
gevolg te geven aan deze inschrĳving.

(5)

In verband met de ontwikkelingen op de markt moet de
onderhavige verordening onmiddellĳk in werking treden.

(6)

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

Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Verordening (EG) nr. 562/2000 van de Commissie
van 15 maart 2000 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de
openbare interventieaankoop in de sector rundvlees
betreft (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1564/2001 (4), zĳn de voorschriften inzake de openbare
interventieaankoop vastgesteld. Overeenkomstig voornoemde verordening is een inschrĳving geopend bĳ
artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 van
de Commissie van 9 juni 1989 betreffende de aankoop
van rundvlees door middel van inschrĳving (5), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1853/2001 (6).

(1)

Op grond van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr.
562/2000 moet, rekening houdend met de ontvangen
offertes, een maximumaankoopprĳs voor de kwaliteit
R 3 worden vastgesteld, eventueel voor elke deelinschrĳving, en op grond van lid 2 van datzelfde artikel kan
worden besloten geen gevolg te geven aan de inschrĳving. Overeenkomstig artikel 36 van dezelfde verordening worden alleen de offertes in aanmerking genomen
met een prĳs die lager is dan of gelĳk is aan de
genoemde maximumprĳs, en ook niet hoger dan de
gemiddelde nationale of regionale marktprĳs, verhoogd
met het in artikel 1, lid 6, van Verordening (EG) nr.
1209/2001 van de Commissie van 20 juni 2001
houdende afwĳking van Verordening (EG) nr. 562/2000
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft (7), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1496/2001 (8),
vermelde bedrag.

(2)

Na onderzoek van de offertes die voor de 275e deelinschrĳving zĳn ingediend, overeenkomstig artikel 47, lid
8, van Verordening (EG) nr. 1254/1999, en rekening

(3)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 21.
201 van 26.7.2001, blz. 1.
68 van 16.3.2000, blz. 22.
208 van 1.8.2001, blz. 14.
159 van 10.6.1989, blz. 36.
253 van 21.9.2001, blz. 19.
165 van 21.6.2001, blz. 15.
197 van 21.7.2001, blz. 3.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 275e deelinschrĳving op grond van Verordening (EEG)
nr. 1627/89:
a) wordt voor categorie A
— de maximumaankoopprĳs vastgesteld op 218,00 EUR/
100 kg voor hele of halve karkassen van kwaliteit R 3;
— de maximumhoeveelheid hele en halve karkassen en
voorvoeten die voor interventie wordt aanvaard, vastgesteld op 2 894 t.
b) wordt voor categorie C
— de maximumaankoopprĳs vastgesteld op 223,00 EUR/
100 kg voor hele of halve karkassen van kwaliteit R 3,
— de maximumhoeveelheid hele en halve karkassen en
voorvoeten, die voor interventie wordt aanvaard, vastgesteld op 1 563 t;
c) wordt voor hele of halve karkassen van magere runderen
zoals bedoeld in artikel 1, lid 7, van Verordening (EG) nr.
1209/2001 geen gevolg gegeven aan de inschrĳving.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 september 2001.

L 261/64

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

29.9.2001
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE
BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 21 augustus 2001
houdende wĳziging van Besluit 1999/71/EG tot aanvaarding van verbintenissen die zĳn aangeboden
in verband met de antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van hardboard van
oorsprong uit Bulgarĳe, Estland, Letland, Litouwen en Polen en tot beëindiging van de procedure
zonder maatregelen ten aanzien van dergelĳke invoer van oorsprong uit Brazilië
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2576)
(2001/707/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende
maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zĳn van de Europese Gemeenschap (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2238/2000 (2), inzonderheid op artikel 8,
Na overleg met het Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt:
A. VOORAFGAANDE PROCEDURE
(1)

Op 7 november 1997 heeft de Commissie met een bericht in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen (3) aangekondigd dat zĳ een antidumpingprocedure inleidde ten aanzien van de
invoer van hardboard uit onder meer Letland.

(2)

Deze procedure leidde ertoe dat in januari 1999 bĳ Verordening (EG) nr. 194/1999 van de Raad (4)
antidumpingrechten werden ingesteld om de schadelĳke gevolgen van dumping teniet te doen.

(3)

Tegelĳkertĳd aanvaardde de Commissie bĳ Besluit 1999/71/EG (5) een verbintenis van onder meer
één Letse onderneming (AS „Bolderâja”, aanvullende Taric-code 8499), waarmee het door deze
onderneming in de Gemeenschap ingevoerde hardboard van oorsprong uit Letland werd vrĳgesteld
van het antidumpingrecht overeenkomstig artikel 2, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr.
194/1999.
B. VRĲWILLIGE OPZEGGING VAN EEN VERBINTENIS

Naar aanleiding van een wĳziging in zĳn handelsactiviteiten heeft AS „Bolderâja” de Commissie ervan
op de hoogte gebracht dat het zĳn verbintenis wilde opzeggen. De naam van deze onderneming
dient derhalve onverwĳld te worden geschrapt van de in artikel 1, lid 1, van Besluit 1999/71/EG
opgenomen lĳst van ondernemingen waarvan verbintenissen zĳn aanvaard.

(4)

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
C
L
L

56 van 6.3.1996, blz. 1.
257 van 11.10.2000, blz. 2.
336 van 7.11.1997, blz. 2.
22 van 29.1.1999, blz. 16.
22 van 29.1.1999, blz. 71.
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C. WĲZIGING VAN BESLUIT 1999/71/EG
(5)

Gezien het bovenstaande dient de in Besluit 1999/71/EG opgenomen lĳst van ondernemingen
waarvan verbintenissen zĳn aanvaard, dienovereenkomstig te worden gewĳzigd.

(6)

Het Raadgevend Comité werd over de hierboven vermelde wĳziging geraadpleegd en maakte
hiertegen geen bezwaar,

BESLUIT:

Artikel 1
Artikel 1, lid 1, van Besluit 1999/71/EG wordt vervangen door:
„1.
De door onderstaande producenten aangeboden verbintenissen in het kader van de antidumpingprocedures met betrekking tot de invoer in de Gemeenschap van hardboard van oorsprong uit Bulgarĳe,
Estland, Litouwen en Polen worden aanvaard.
Land

Onderneming

Aanvullende Taric-code

Bulgarĳe

Fazerles AD

8496

Bulgarĳe

Lessoplast AD

8497

Estland

AS Repo Vabrikud

8498

Litouwen

JSC Grigiskes

8510

Polen

Alpex-Karlino SA

8511

Polen

Czarna Woda Zaklady Plyt Pilśniowych

8600

Polen

Ekoplyta SA

8513

Polen

Zaklady Plyt Pilśniowych SA, Przemysl

8545

Polen

Koniecpolskie Zaklady Plyt Pilśniowych SA

8546

Polen

Zaklady Plyt Pilśniowych SA w Krosnie Odrzanskim

8547”

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zĳn bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 21 augustus 2001.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie

29.9.2001
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
houdende zevende wĳziging van Beschikking 2001/356/EG tot vaststelling van beschermende
maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2922)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/708/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en
producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 92/
118/EEG (2), en met name op artikel 10,
Gelet op Richtlĳn 89/662/EEG van de Raad van 11 december
1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire
handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van
de interne markt (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 92/
118/EEG, en met name op artikel 9,
Overwegende hetgeen volgt:
Op grond van de melding van uitbraken van mond- en
klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk heeft de
Commissie Beschikking 2001/356/EG (4), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Beschikking 2001/547/EG (5), tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met
mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk vastgesteld.

(1)

(2)

De verzending van diepgevroren sperma van runderen
kan worden toegestaan op voorwaarde dat aanvullende
garanties worden geboden. Andere aanpassingen zĳn
nodig om rekening te houden met de diergezondheidssituatie in Noord-Ierland.

(3)

Gezien de ontwikkeling van de ziekte, dient de geldigheidsduur van de maatregelen te worden verlengd.
In de voor 9 en 10 oktober 2001 geplande vergadering
van het Permanent Veterinair Comité zal de situatie
opnieuw worden bezien en zullen de maatregelen zo
nodig worden aangepast.

(4)

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

(5)

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

224 van 18.8.1990, blz. 29.
62 van 15.3.1993, blz. 49.
395 van 30.12.1989, blz. 13.
125 van 5.5.2001, blz. 46.
195 van 19.7.2001, blz. 61.

Artikel 1
Beschikking 2001/356/EG wordt als volgt gewĳzigd:
1. Artikel 6 wordt vervangen door:
„Artikel 6
1.
Het Verenigd Koninkrĳk verzendt geen sperma,
eicellen en embryo's van runderen, schapen, geiten, varkens
of andere evenhoevige dieren uit het in bĳlage I omschreven
gebied naar andere delen van zĳn grondgebied.
2.
Het Verenigd Koninkrĳk verzendt geen sperma,
eicellen en embryo's van runderen, schapen, geiten, varkens
of andere evenhoevige dieren uit de in bĳlage I en bĳlage II
omschreven gebieden.
3.
De verbodsbepalingen in de leden 1 en 2 gelden niet
voor:
a) diepgevroren sperma en embryo's van runderen die zĳn
verkregen vóór 1 februari 2001;
b) diepgevroren sperma en embryo's van runderen die met
inachtneming van het bepaalde in Richtlĳn 88/407/EEG,
respectievelĳk Richtlĳn 89/556/EEG van de Raad in het
Verenigd Koninkrĳk zĳn ingevoerd en die sedertdien
tĳdens de opslag en het transport gescheiden zĳn
gehouden van sperma en embryo's die op grond van de
leden 1 en 2 niet mogen worden verzonden;
c) diepgevroren sperma van runderen dat na 30 september
2001 overeenkomstig Richtlĳn 88/407/EEG is verkregen
en voldoet aan de volgende aanvullende voorwaarden:
— de donorstier vertoonde geen klinische symptomen
van mond- en klauwzeer op de dag waarop het
sperma werd verkregen;
— de donorstier is gedurende ten minste drie maanden
vóór de verkrĳging van het sperma in het erkende
spermacentrum gehouden, waarbĳ deze verblĳfsduur
mede de afzonderingsperiode van ten minste 30
dagen in een bĳ het centrum horende afzonderingsruimte mag omvatten;
— tĳdens de 30 dagen vóór de verkrĳging van het
sperma is geen enkel dier binnengebracht;
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— het spermacentrum was sinds ten minste drie
maanden vrĳ van mond- en klauwzeer en tĳdens de
30 dagen vóór en de 30 dagen na de verkrĳging van
het sperma heeft zich binnen een straal van 10 km
rond het spermacentrum geen enkel geval van monden klauwzeer voorgedaan;
— geen enkel dier in het spermacentrum is tegen monden klauwzeer gevaccineerd;
— de donorstier heeft negatief gereageerd op een test op
antilichamen tegen het mond- en klauwzeervirus die
ten minste 21 dagen na de verkrĳging van het laatste
sperma van de partĳ is verricht, en de negatieve
testresultaten moeten vóór de verzending van het
sperma beschikbaar zĳn;
— het diepgevroren sperma is gedurende ten minste 30
dagen tussen de verkrĳging en de verzending ervan
opgeslagen gebleven en in die periode heeft geen
enkel dier in het spermacentrum waar de donorstier
werd gehouden, welk symptoom dan ook van monden klauwzeer vertoond;
— het sperma is bĳ de verkrĳging, de behandeling en de
opslag ervan gescheiden gehouden van sperma dat
op grond van de leden 1 en 2 niet mag worden
verzonden;
— alle in het spermacentrum verkregen, behandelde en
diepgevroren sperma wordt uit het spermacentrum
verzonden op zodanige wĳze dat welk gevaar voor
insleep van mond- en klauwzeer in het centrum dan
ook wordt voorkomen.
Vóór de verzending van het sperma deelt het Verenigd
Koninkrĳk de lĳst van de tot toepassing van dit lid
gemachtigde centra mee aan de Commissie en aan de
andere lidstaten.
4.
Op het bĳ Richtlĳn 88/407/EEG vastgestelde gezondheidscertificaat waarvan uit het Verenigd Koninkrĳk naar
andere lidstaten verzonden diepgevroren sperma van
runderen vergezeld gaat, wordt de volgende vermelding
aangebracht:
„Dit diepgevroren sperma van
Beschikking 2001/172/EG van
maart 2001 tot vaststelling van
gelen in verband met mondVerenigd Koninkrĳk”.

runderen voldoet aan
de Commissie van 1
beschermende maatreen klauwzeer in het

5.
Op het bĳ Richtlĳn 89/556/EEG vastgestelde gezondheidscertificaat waarvan uit het Verenigd Koninkrĳk naar
andere lidstaten verzonden embryo's van runderen vergezeld gaan, wordt de volgende vermelding aangebracht:
„Deze embryo's van runderen voldoen aan Beschikking
2001/172/EG van de Commissie van 1 maart 2001 tot
vaststelling van beschermende maatregelen in verband
met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk”.”.

29.9.2001

2. Artikel 10, lid 1, wordt vervangen door:
„1.
Het Verenigd Koninkrĳk ziet erop toe dat voertuigen
die in de in bĳlage I en bĳlage II omschreven gebieden zĳn
gebruikt voor het vervoer van levende dieren, na elk transport worden gereinigd en ontsmet, en levert het bewĳs dat
deze ontsmetting is uitgevoerd.”.
3. In artikel 11 wordt het aan de streepjes voorafgaande deel
van de zin vervangen door:
„De in de artikelen 3, 4, 5 en 8 vastgestelde beperkingen
gelden niet voor de verzending van de in de artikelen 3, 4, 5
en 8 bedoelde producten uit het Verenigd Koninkrĳk, als die
producten:”.
4. Artikel 12, lid 3, wordt vervangen door:
„3.
De lidstaten werken samen om de persoonlĳke
bagage van reizigers uit het in bĳlage I omschreven gebied
van het Verenigd Koninkrĳk te controleren en om voorlichtingscampagnes op te zetten die moeten voorkomen dat
producten van dierlĳke oorsprong op het grondgebied van
andere lidstaten dan het Verenigd Koninkrĳk worden
binnengebracht.”.
5. In artikel 12, lid 4, eerste alinea, wordt de eerste zin
vervangen door:
„Het Verenigd Koninkrĳk ziet erop toe dat paardachtigen die
uit de in bĳlage I en bĳlage II omschreven gebieden naar
andere delen van zĳn grondgebied of naar een andere
lidstaat worden verzonden, vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens het model in bĳlage C bĳ Richtlĳn
90/426/EEG.”.
6. De datum in artikel 15 wordt vervangen door „30
november 2001”.

Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 september 2001.

Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

29.9.2001
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2001
houdende zesde wĳziging van Beschikking 2001/327/EG tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige
soorten
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2923)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/709/EG)
king 2001/263/EG (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 2001/488/EG (4), ten uitvoer gelegd.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

(2)

De situatie met betrekking tot mond- en klauwzeer in
bepaalde delen van het Verenigd Koninkrĳk kan, in
verband met het op de markt brengen van en de handel
in levende evenhoevige dieren, nog altĳd een gevaar
opleveren voor de veebeslagen in andere delen van de
Gemeenschap.
Alle lidstaten hebben de beperkende maatregelen met
betrekking tot verplaatsingen van dieren van gevoelige
soorten, die zĳn vastgesteld bĳ Beschikking 2001/
327/EG van de Commissie van 24 april 2001 tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot
verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer
gevoelige soorten en houdende intrekking van Beschik-

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.
(2) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49.

(3)

Het lĳkt dan ook dienstig de geldigheidsduur van die
maatregelen te verlengen.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De datum in artikel 4 van Beschikking 2001/327/EG wordt
vervangen door de datum „31 december 2001”.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 28 september 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

(3) PB L 115 van 25.4.2001, blz. 12.
(4) PB L 176 van 29.6.2001, blz. 75.

