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

GEMEENSCHAPPELĲK OPTREDEN VAN DE RAAD
van 29 november 2001
tot verlenging van het mandaat voor de Waarnemersmissie van de Europese Unie
(2001/845/GBVB)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 14,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Op 22 december 2000 heeft de Raad Gemeenschappelĳk Optreden 2000/811/GBVB betreffende de Waarnemersmissie van de Europese Unie aangenomen. (1) Dit
optreden loopt op 31 december 2001 teneinde.
De werking van de Waarnemersmissie van de Europese
Unie (EUMM) valt momenteel onder Besluit 2001/352/
GBVB tussen de Unie en de Federale Republiek Joegoslavië (2) en Besluit 2001/682/GBVB tussen de Unie en
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (3),
en onder de memoranda van overeenkomst en briefwisselingen met de gastlanden van de Westelĳke Balkan.

(3)

Het mandaat van de EUMM dient verlengd te worden.

(4)

De veiligheid van de waarnemers moet gewaarborgd
worden,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELĲK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1
Het mandaat van de EUMM wordt verlengd.
Artikel 2
1.
Het belangrĳkste doel van de missie is om via het verzamelen en analyseren van informatie overeenkomstig richtsnoeren van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger en
de Raad op flexibele wĳze bĳ te dragen tot het uitstippelen van
het beleid van de Unie met betrekking tot de Westelĳke Balkan.
2.

In dat verband zĳn de voornaamste taken van de EUMM:

a) de ontwikkelingen inzake beleid en veiligheid volgen in het
gebied waarvoor zĳ bevoegd is;
b) bĳzondere aandacht schenken aan grenstoezicht, etnische
kwesties en terugkeer van vluchtelingen;
c) analytische rapporten
opdrachten opstellen;

op

basis

(1) PB L 328 van 23.12.2000, blz. 53.
(2) PB L 125 van 5.5.2001, blz. 1.
(3) PB L 241 van 11.9.2001, blz. 1.

van

de

ontvangen

d) bĳdragen tot vroegtĳdige waarschuwing van de Raad en tot
het wekken van vertrouwen, in het kader van het beleid van
stabilisering dat de Unie in dat gebied voert.
3.
De Raad kan ook de aanzet geven tot specifieke
opdrachten in coördinatie met de secretaris-generaal/hoge
vertegenwoordiger en in overleg met de Commissie.
Bĳ het uitvoeren van haar taken zorgt de EUMM voor nauwe
coördinatie van haar activiteiten met de hoofden van de EUmissies en met de betrokken internationale organisaties in de
Westelĳke Balkan, teneinde bĳ te dragen aan een doeltreffender
beleid van de Europese Unie in de Westelĳke Balkan.
Artikel 3
1.
De secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger zal, in
nauwe coördinatie met het voorzitterschap de EUMM belasten
met opdrachten in overeenstemming met het door de Raad
vastgestelde beleid van de Europese Unie ten aanzien van de
Westelĳke Balkan.
2.
De EUMM brengt via de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger verslag uit aan de Raad over de uitvoering van
haar opdrachten.
3.
De secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger ziet erop
toe dat de EUMM op een soepele en rationele manier te werk
gaat. Daartoe toetst hĳ op gezette tĳden de taken en de geografische omschrĳving van het werkterrein van de EUMM, zodat
de interne organisatie van de missie voortdurend kan worden
aangepast aan de prioriteiten van de Europese Unie in de
Westelĳke Balkan. Hĳ brengt uiterlĳk 30 september 2002
verslag uit aan de Raad, en doet aanbevelingen. De Commissie
wordt daar ten volle bĳ betrokken.
Artikel 4
De EUMM heeft de volgende structuur:
a) hoofdkwartier, bestaande uit een hoofd van de missie, een
plaatsvervangend hoofd van de missie, een juridisch adviseur, een afdeling analyse, een financiële en administratieve
cel, een beheerseenheid voor het gegevensbestand en een
afdeling communicatie en logistiek;
b) kantoren van de EUMM om de essentiële plaatselĳke
contacten in stand te houden, te zorgen voor nauwe coördinatie met de missiehoofden van de Unie en de betrokken
internationale organisaties, operationele feedback te
verstrekken aan het EUMM-hoofdkwartier en de snelle inzet
van mobiele teams te ondersteunen;
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c) mobiele teams die snel inzetbaar zĳn en verslag moeten
uitbrengen overeenkomstig het mandaat van artikel 2, lid 3.
Artikel 5
1.
Het hoofd van de missie wordt op basis van door de
secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger ingediende voorstellen voor een jaar door de Raad benoemd, welke termĳn drie
maal verlengd kan worden; hĳ zorgt voor de dagelĳkse leiding
van de EUMM-operaties.
Het plaatsvervangend hoofd van de missie wordt door het
fungerende voorzitterschap gedetacheerd.
2.
Het aantal en het niveau van de personeelsleden van de
EUMM zĳn in overeenstemming met de in de artikelen 2 en 4
genoemde doelstellingen en structuur.

1.12.2001
Artikel 6

1.
Het financieel referentiebedrag voor de uitvoering van dit
gemeenschappelĳk optreden bedraagt 6 979 000 EUR.
2.
Het in lid 1 genoemde bedrag wordt bestemd voor de
financiering van de infrastructuur en de lopende uitgaven van
de EUMM, met inbegrip van uitgaven in verband met plaatselĳk
personeel.
De uitgaven die worden gefinancierd uit het in lid 1 genoemde
bedrag, worden beheerd overeenkomstig de begrotingprocedures en -voorschriften van de Europese Gemeenschap.
3.
Het hoofd van de missie brengt over de activiteiten die in
het kader van zĳn contract zĳn uitgevoerd, volledig verslag uit
aan de Commissie en staat tevens onder haar toezicht.
Artikel 7

3.
Het internationale personeel wordt door de lidstaten
gedetacheerd voor een periode van ten minste één jaar. Elke
lidstaat draagt de kosten in verband met het door hem gedetacheerde personeel, met inbegrip van salarissen, vergoedingen,
huur en vervoerskosten naar en vanaf de Westelĳke Balkan.

De voorwaarden voor de operaties van de EUMM in het gebied
waarvoor zĳ bevoegd is, worden vastgelegd in overeenkomsten
die in overeenstemming met de procedure van artikel 24 van
het Verdrag worden gesloten.

4.
Niet-lidstaten van de Europese Unie die participeren in de
OVSE en momenteel personeel voor de ECMM leveren, kunnen
hun participatie voortzetten. Aan hen zal worden gevraagd de
kosten te dragen van uitzending van het door hen benoemde
personeel en bĳ te dragen in de algemene kosten van de
EUMM, in evenredigheid met de omvang van hun participatie
en hun BNP.

Artikel 8

5.
De staat of instelling van de Europese Unie die een personeelslid heeft aangesteld is verantwoordelĳk voor de afhandeling van met de aanstelling verband houdende schade-eisen van
of betreffende het personeelslid. De staat of betrokken instelling
van de Europese Unie stelt in voorkomend geval met de
aanstelling verband houdende vorderingen tegen het personeelslid in.
6.
De omvang van het plaatselĳke personeel zal in overeenstemming zĳn met de in artikel 4 genoemde structuur.

Dit gemeenschappelĳk optreden treedt in werking op de dag
waarop het wordt vastgesteld.
Het is van toepassing tot en met 31 december 2002.
Artikel 9
Dit gemeenschappelĳk optreden wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad.
Gedaan te Brussel, 29 november 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
M. VANDERPOORTEN

1.12.2001
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 29 november 2001
tot verlenging van het mandaat voor het hoofd van de Waarnemersmissie van de Europese Unie
(EUMM)
(2001/846/GBVB)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 23, lid 2,
Gezien Gemeenschappelĳk Optreden 2001/845/GBVB van 29
november 2001 tot verlenging van het mandaat voor de Waarnemersmissie van de Europese Unie (1), met name artikel 5,

BESLUIT:

Artikel 1
Het mandaat van de heer Antóin MAC UNFRAIDH als hoofd van
de EUMM wordt verlengd.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van zĳn aanneming.
Het is van toepassing tot en met 31 december 2002.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bĳ Besluit 2001/285/GBVB (2) van 9 april 2001 heeft de
Raad de heer Antóin MAC UNFRAIDH benoemd tot
missiehoofd van de EUMM; diens mandaat verstrĳkt op
31 december 2001.
Het mandaat van het hoofd van de EUMM dient te
worden verlengd,

(1) Zie bladzĳde 1 van dit Publicatieblad.
(2) PB L 99 van 10.4.2001, blz. 2.

Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.
Gedaan te Brussel, 29 november 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
M. VANDERPOORTEN
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I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 2333/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 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 1 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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.

1.12.2001
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor
de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

052
063
204
999
052
628
999
052
204
999
052
204
999

85,5
166,5
66,5
106,2
136,3
142,5
139,4
141,9
159,9
150,9
60,8
69,8
65,3

052
204
464
999
052
388
524
600
999
060
400
404
720
999
052
064
400
720
999

61,3
36,5
164,5
87,4
47,5
63,0
50,5
57,2
54,5
33,9
88,1
83,1
117,2
80,6
104,0
71,9
119,3
115,0
102,6

0707 00 05

0709 90 70

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2032/2000 van de Commissie (PB L 243 van 28.9.2000, blz. 14). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 2334/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 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. 1987/2001 (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 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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
271
288

van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
30.12.1995, blz. 18.
12.10.2001, blz. 5.
25.10.1974, blz. 1.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 30 november 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

26,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

30,00

1006 30 92 9100

196,00

1006 30 92 9900

196,00

1006 30 94 9100

196,00

1006 30 94 9900

196,00

1006 30 96 9100

196,00

1006 30 96 9900

196,00

1006 30 98 9100

196,00

1006 30 98 9900

196,00

1006 30 65 9900

196,00

1007 00 90 9000

30,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

35,00

1102 20 10 9200

27,96

1102 20 10 9400

23,96

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

35,95

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. 2335/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 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. 2127/2001 (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 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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 286 van 30.10.2001, blz. 20.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 30 november 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. 2336/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 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. 2126/2001 (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 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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 286 van 30.10.2001, blz. 18.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 30 november 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. 2337/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 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. 2125/2001 (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 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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 286 van 30.10.2001, blz. 16.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 30 november 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. 2338/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 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 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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 30 november 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

194,00

194,00

L 315/16
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VERORDENING (EG) Nr. 2339/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 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 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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 30 november 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)

194,00

Breukrĳst
(1006 40)

43,00

L 315/18
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VERORDENING (EG) Nr. 2340/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 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. 2104/2001 (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 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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
283

van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
29.6.1996, blz. 125.
27.10.2001, blz. 8.
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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 (2)
(in EUR/ton)

Harde tarwe van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit (1)

0,00

1001 90 91

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

1001 90 99

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

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

3,64

1002 00 00

Rogge

0,00

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

0,00

1003 00 90

Gerst, niet bestemd voor zaaidoeleinden (4)

0,00

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

36,00

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (5)

36,00

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

0,00

(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/t, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 EUR/t, 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 14 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
(4) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 8 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
(5) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR/t, 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 15 november tot en met 29 november 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

125,03

119,01

117,74

91,88

202,16 (**)

192,16 (**)

150,35 (***)

26,57

18,97

12,47

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Golf-premie (EUR/t)

—

Grote-Merenpremie (EUR/t)

28,11

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

2. Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico-Rotterdam: 19,56 EUR/t; Grote Meren-Rotterdam: 30,90 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. 2341/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 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 december 2001.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

1.12.2001
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 30 november 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

37,71 (2)
37,71 (2)
71,64 (4)
0,3771 (1)
37,71 (2)
0,3771 (1)
0,3771 (1)
0,3771 (1) (3)
37,71 (2)
0,3771 (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. 2342/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 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,
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,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De bĳ uitvoer van witte en ruwe suiker toe te passen
restituties zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2316/
2001 van de Commissie (2).

(2)

De toepassing van de in Verordening (EG) nr. 2316/
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-

ties bĳ uitvoer in de zin zoals vermeld in de bĳlage bĳ
deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
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. 2316/2001,
worden gewĳzigd overeenkomstig de bedragen aangegeven in
de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 313 van 30.11.2001, blz. 6.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 30 november 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

34,69
34,69
34,69
34,69

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

0,3771
37,71
37,71
37,71
0,3771

(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. 2343/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 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
36,225 EUR per 100 kg netto.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 december 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 2344/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 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 21,821 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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. 2345/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees en tot aanpassing van bepaalde
GN-codes van producten in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad houdende
een gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector rundvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

In verband met de huidige toestand op de markt van de
Gemeenschap en de mogelĳkheden om vlees af te zetten,
met name in bepaalde derde landen, dienen restituties te
worden toegekend bĳ uitvoer enerzĳds van slachtdieren
met een levend gewicht van meer dan 220 kg, doch niet
meer dan 300 kg, en anderzĳds van volwassen runderen
met een levend gewicht van 300 kg of meer.

(5)

Er moeten restituties worden toegekend bĳ uitvoer naar
bepaalde bestemmingen van bepaalde vormen van vers
en gekoeld vlees zoals vermeld in de bĳlage onder GNcode 0201, van bepaalde vormen van bevroren vlees
zoals vermeld in de bĳlage onder GN-code 0202, van
bepaalde vormen van slachtafvallen zoals vermeld in de
bĳlage onder GN-code 0206, en van bepaalde andere
bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen
zoals vermeld in de bĳlage onder GN-code 1602 50 10.

(6)

Gezien de zeer uiteenlopende kenmerken van producten
van
de
productcodes
0201 20 90 9700
en
0202 20 90 9100 gebruikt bĳ restituties, dient de restitutie slechts te worden toegekend voor die deelstukken
waarin het gewicht van het been niet meer dan een
derde van het gewicht van dat deelstuk uitmaakt.

(7)

Met betrekking tot vlees van runderen, zonder been,
gezouten en gedroogd, bestaan er traditionele handelsstromen naar Zwitserland. In zoverre het noodzakelĳk is
deze handelsstromen te handhaven, is het dienstig de
restitutie vast te stellen op een bedrag dat het verschil
dekt tussen de prĳzen op de Zwitserse markt en de
prĳzen bĳ uitvoer uit de lidstaten.

(8)

Voor bepaalde andere aanbiedingsvormen en conserven
van vlees of van slachtafvallen zoals vermeld in de
bĳlage onder de GN-codes 1602 50 31 tot en met
1602 50 80, kan de deelname door de Gemeenschap
aan de internationale handel worden gehandhaafd door
restituties toe te kennen waarvan het bedrag werd
bepaald rekening houdende met hetgeen tot nu toe aan
de exporteur werd verleend.

(9)

Voor de overige producten in de sector rundvlees
verdient vaststelling van een restitutie geen aanbeveling
vanwege de geringe omvang waarin de Gemeenschap
daarmee aan de wereldhandel deelneemt.

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), inzonderheid op artikel
33, lid 12,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 234/79 van de Raad van 5
februari 1979 inzake de procedure voor aanpassingen van de
nomenclatuur van het gemeenschappelĳk douanetarief voor
landbouwproducten (3), gewĳzigd bĳ Verordening (EEG) nr.
3209/89 (4), en met name op artikel 2, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

Krachtens artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/
1999 kan het verschil tussen de prĳzen van de in artikel
1 van die verordening bedoelde producten op de wereldmarkt en in de Gemeenschap worden overbrugd door
een restitutie bĳ uitvoer.

De voorwaarden voor de toekenning van bĳzondere
restituties bĳ uitvoer van bepaalde soorten rundvlees en
bepaalde soorten conserven zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr. 32/82 van de Commissie (5), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 744/2000 (6), Verordening (EEG) nr. 1964/82 van de Commissie (7), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2772/2000 (8),
en Verordening (EEG) nr. 2388/84 van de Commissie (9),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EEG) nr. 3661/
92 (10).

De toepassing van deze voorschriften en criteria op de te
verwachten marktsituatie in de sector rundvlees leidt tot
het vaststellen van de restitutie zoals hierna volgt.

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.
(2) PB L 201 van 26.7.2001, blz. 1.
(3) PB L 34 van 9.2.1979, blz. 2.
(4) PB L 312 van 27.10.1989, blz. 5.
(5) PB L 4 van 8.1.1982, blz. 11.
(6) PB L 89 van 11.4.2000, blz. 3.
(7) PB L 212 van 21.7.1982, blz. 48.
(8) PB L 321 van 19.12.2000, blz. 35.
(9) PB L 221 van 18.8.1984, blz. 28.
(10) PB L 370 van 19.12.1992, blz. 16.
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Bĳ Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1502/2001 (2), is de nomenclatuur voor de uitvoerrestituties voor landbouwproducten vastgesteld.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
(11)

(12)

(13)

Om de douaneformaliteiten bĳ uitvoer voor de exporteurs te vereenvoudigen, moeten voor bevroren vlees
dezelfde restitutiebedragen worden toegekend als voor
vers of gekoeld vlees van andere runderen dan
volwassen mannelĳke runderen.

Voor een scherpere controle op de producten van GNcode 1602 50 moet worden bepaald dat sommige van
deze producten slechts voor een restitutie in aanmerking
komen wanneer zĳ zĳn vervaardigd in het kader van de
regeling zoals bedoeld in artikel 4 van Verordening
(EEG) nr. 565/80 van de Raad van 4 maart 1980 betreffende de vooruitbetaling van de uitvoerrestituties voor
landbouwproducten (3), gewĳzigd bĳ Verordening (EEG)
nr. 2026/83 (4).

Om misbruiken bĳ de uitvoer van bepaalde fokdieren
van zuiver ras te voorkomen, moet de restitutie voor
vrouwelĳke dieren worden gedifferentieerd al naar
gelang van de leeftĳd van de dieren.

(14)

Voor vaarzen die niet voor de slacht bestemd zĳn, zĳn
er mogelĳkheden voor uitvoer naar bepaalde derde
landen, maar, om misbruik te voorkomen, moeten er
controlecriteria worden vastgesteld aan de hand waarvan
met zekerheid kan worden uitgemaakt dat de betrokken
dieren niet ouder zĳn dan 36 maanden.

(15)

Op grond van de bepalingen van artikel 6, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 1964/82 wordt de bĳzondere
restitutie verlaagd als de voor uitvoer bestemde hoeveelheid vlees zonder been kleiner is dan 95 % van de totale
hoeveelheid door de uitbening verkregen deelstukken,
maar niet kleiner dan 85 % van die hoeveelheid.

(16)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie
tot wĳziging van bĳlage I van Verordening (EEG) nr.
2658/87 van de Raad van 6 augustus 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het
gemeenschappelĳk douanetarief (5) is de nomenclatuur
voor de rundvleessector gewĳzigd. Daarom moet ook
Verordening (EG) nr. 1254/1999 worden aangepast.

(17)

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

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

L
L
L
L
L

PB
PB
PB
PB
PB

366 van 26.12.1987, blz. 1.
199 van 24.7.2001, blz. 13.
62 van 7.3.1980, blz. 5.
199 van 22.7.1983, blz. 12.
279 van 23.10.2001, blz. 1.

1.
De lĳst van de producten waarvoor bĳ uitvoer de in
artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 bedoelde restitutie wordt toegekend, de bedragen van deze restitutie en de
bestemmingen worden vastgesteld in de bĳlage.
2.
De producten moeten voldoen aan de respectieve voorwaarden voor het keurmerk zoals bedoeld in:
— bĳlage I, hoofdstuk XI, van Richtlĳn 64/433/EEG van de
Raad (6);
— bĳlage I, hoofdstuk VI, van Richtlĳn 94/65/EG van de
Raad (7);
— bĳlage B, hoofstuk VI, van Richtlĳn 77/99/EEG van de
Raad (8).

Artikel 2
De restitutie voor het product van productcode
0102 90 59 9000 van de restitutienomenclatuur en voor
uitvoer naar het derde land van de in de bĳlage bedoelde
bestemming 075 wordt alleen toegekend als, bĳ het vervullen
van de douaneformaliteiten bĳ uitvoer, het door een officiële
dierenarts ondertekende veterinaire certificaat en een afschrift
daarvan worden overgelegd, waarin is vermeld dat de
betrokken vaarzen effectief niet ouder zĳn dan 36 maanden.
Het originele certificaat wordt aan de exporteur teruggegeven
en het door de douaneautoriteiten voor conform gewaarmerkte
afschrift wordt bĳ de aanvraag voor betaling van de restitutie
gevoegd.

Artikel 3
In het in artikel 6, lid 2, derde alinea, van Verordening (EEG)
nr. 1964/82 bedoelde geval wordt de restitutie voor de
producten van productcode 0201 30 00 9100 verminderd met
14,00 EUR/100 kg.

Artikel 4
Artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1254/1999 wordt
vervangen door de volgende tekst:
„1.
De gemeenschappelĳjke ordening der markten in de
sector rundvlees omvat een regeling voor de interne markt
en voor het handelsverkeer met derde landen en geldt voor
de volgende producten:
(6) PB L 121 van 29.7.1964, blz. 2012/64.
(7) PB L 368 van 31.12.1994, blz. 10.
(8) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 85.
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GN-code

a)

b)

Omschrĳving

0102 90 05 t/m
0102 90 79

Levende runderen (huisdieren), andere dan fokdieren van zuiver ras

0201

Vlees van runderen, vers of gekoeld

0202

Vlees van runderen, bevroren

0206 10 95

Longhaasjes en omlopen, vers en gekoeld

0206 29 91

Longhaasjes en omlopen, bevroren

0210 20

Vles van runderen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

0210 99 51

Longhaasjes en omlopen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

0210 99 90

Eetbaar meel en poeder, van vlees of slachtafvallen

1602 50 10

Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen van runderen, niet
gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt of gebakken vlees of gekookte of
gebakken slachtafvallen met niet-gekookt of niet-gebakken vlees of niet-gekookte of
niet-gebakken slachtafvallen

1602 90 61

Andere bereidingen en conserven, bevattende vlees of slachtafvallen van runderen, niet
gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt of gebakken vlees of gekookte of
gebakken slachtafvallen met niet-gekookt of niet-gebakken vlees of niet-gekookte of
niet-gebakken slachtafvallen

0102 10

Levende runderen, fokdieren van zuiver ras

0206 10 91
0206 10 99

Eetbare slachtafvallen van runderen, zonder longhaasjes en omlopen, vers of gekoeld,
andere dan bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten

0206 21 00
ex 0206 22 00
0206 29 99

Eetbare slachtafvallen van runderen, zonder longhaasjes en omlopen, bevroren, andere
dan bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten

0210 99 59

Eetbare slachtafvallen van runderen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt, andere
dan longhaasjes en omlopen

ex 1502 00 90

Rundvet, ruw of gesmolten, ook indien geperst of met behulp van oplosmiddelen
geëxtraheerd

1602 50 31 t/m
1602 50 80

Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen van runderen, andere
dan niet-gekookt en niet-gebakken; mengsels van gekookt of gebakken vlees of
gekookte of gebakken slachtafvallen met niet-gekookt of niet-gebakken vlees of nietgekookte of niet-gebakken slachtafvallen

1602 90 69

Andere bereidingen en conserven, bevattende vlees of slachtafvallen van runderen,
andere dan niet-gekookt en niet-gebakken, en mengsels van gekookt of gebakken vlees
of gekookte of gebakken slachtafvallen met niet-gekookt en niet-gebakken vlees of
niet-gekookte of niet-gebakken slachtafvallen”

Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op 4 december 2001.
Artikel 4 is van toepassing met ingang van 1 januari 2002.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

L 315/31

L 315/32
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de
sector rundvlees

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de restitutie (7)

0102 10 10 9120

A00

EUR/100 kg levend gewicht

53,00

0102 10 10 9130

B02
B03
039

EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht

15,50
9,50
5,00

0102 10 30 9120

A00

EUR/100 kg levend gewicht

53,00

0102 10 30 9130

B02
B03
039

EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht

15,50
9,50
5,00

0102 10 90 9120

A00

EUR/100 kg levend gewicht

53,00

0102 90 41 9100

B02

EUR/100 kg levend gewicht

41,00

0102 90 51 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht

15,50
9,50
5,00

0102 90 59 9000

B02
B03
039
075 (9)

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg levend gewicht
kg levend gewicht
kg levend gewicht
kg levend gewicht

15,50
9,50
5,00
53,00

0102 90 61 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht

15,50
9,50
5,00

0102 90 69 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht

15,50
9,50
5,00

0102 90 71 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht

41,00
23,00
14,00

0102 90 79 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht

41,00
23,00
14,00

0201 10 00 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

71,50
43,00
23,50

0201 10 00 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

97,00
56,50
33,50

0201 10 00 9140

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

46,00
14,00
16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

97,00
56,50
33,50
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Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de restitutie (7)

0201 20 20 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

46,00
14,00
16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

71,50
43,00
23,50

0201 20 30 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

123,00
71,50
41,00

0201 20 50 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

58,50
17,50
19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

71,50
43,00
23,50

0201 20 50 9140

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50

0201 20 90 9700

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50

0201 30 00 9050

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

23,50
23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht

46,00
13,00
15,00
37,00

0201 30 00 9100 (2) (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht

172,00
102,00
60,00
152,50

0201 30 00 9120 (2) (6)

B08
B09
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht

94,50
88,00
56,50
33,00
83,50

0202 10 00 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50

0202 10 00 9900

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

46,00
14,00
16,00

0202 20 10 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

46,00
14,00
16,00

0202 20 30 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50

L 315/34
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Productcode
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Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de restitutie (7)

0202 20 50 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

58,50
17,50
19,50

0202 20 50 9900

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50

0202 20 90 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50

0202 30 90 9100

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

23,50
23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht

46,00
13,00
15,00
37,00

0206 10 95 9000

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht

46,00
13,00
15,00
37,00

0206 29 91 9000

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht

46,00
13,00
15,00
37,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

23,00

1602 50 10 9170 ( )

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

22,50
15,00
17,50

1602 50 31 9125 (5)

A00

EUR/100 kg nettogewicht

88,50

1602 50 31 9325 (5)

A00

EUR/100 kg nettogewicht

79,00

1602 50 39 9125 (5)

A00

EUR/100 kg nettogewicht

88,50

1602 50 39 9325 ( )

A00

EUR/100 kg nettogewicht

79,00

1602 50 39 9425 ( )

A00

EUR/100 kg nettogewicht

30,00

1602 50 39 9525 ( )

A00

EUR/100 kg nettogewicht

30,00

1602 50 80 9535 ( )

A00

EUR/100 kg nettogewicht

17,50

0210 20 90 9100
8

5
5
5
8

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de overlegging van het in de bĳlage bĳ de gewĳzigde Verordening (EEG) nr.
32/82 opgenomen attest.
(2) De restitutie wordt toegekend mits voldaan is aan de voorwaarden van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 1964/82.
(3) Zoals bedoeld in de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2973/79 van de Commissie (PB L 336 van 29.12.1979, blz. 44).
(4) Zoals bedoeld in de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2051/96 van de Commissie (PB L 274 van 26.10.1996, blz. 18).
(5) PB L 221 van 18.8.1984, blz. 28.
(6) Het gehalte aan mager rundvlees met uitzondering van vet wordt bepaald aan de hand van de analyseprocedure die is opgenomen in de
bĳlage bĳ Verordening (EEG) nr. 2429/86 van de Commissie (PB L 210 van 1.8.1986, blz. 39).
Het begrip „gemiddeld gehalte” verwĳst naar de hoeveelheid van het monster als bepaald in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr.
2457/97 van de Commissie (PB L 340 van 11.12.1997, blz. 29). Het monster wordt genomen uit het deel van de betrokken partĳ met
het hoogste risico.
(7) Krachtens artikel 33, lid 10, van de gewĳzigde Verordening (EG) nr. 1254/1999 wordt geen restitutie toegekend bĳ de uitvoer van
producten die uit derde landen worden ingevoerd en naar derde landen worden wederuitgevoerd.
(8) De toekenning van de restitutie is afhankelĳk van de vervaardiging in het kader van het bĳ artikel 4 van de gewĳzigde Verordening (EEG)
nr. 565/80 vastgestelde stelsel.
(9) De restitutie wordt alleen toegekend wanneer de in artikel 2 van deze verordening bedoelde voorwaarden in acht zĳn genomen.

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 (PB L 243 van
28.9.2000, blz. 14).
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De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
B02: B08 en B09
B03: Ceuta, Melilla, Ĳsland, Noorwegen, Faeröer, Andorra, Gibraltar, Vaticaanstad, Estland, Letland, Litouwen, Polen,
Tsjechië, Slowakĳe, Hongarĳe, Roemenië, Bulgarĳe, Albanië, Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Joegoslavië,
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de gemeenten Livigno en Campione d'Italia, het eiland
Helgoland, Groenland, Cyprus, proviandering en bunkeren (bestemmingen zoals bedoeld in de artikelen 36 en
45 en, indien toepasselĳk, artikel 44 van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie, zoals gewĳzigd)
B08: Malta, Turkĳe, Oekraïne, Belarus, Moldavië, Rusland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Marokko, Algerĳe, Tunesië, Libië, Egypte, Libanon, Syrië, Irak, Iran,
Israël, Westelĳke Jordaanoever/Gazastrook, Jordanië, Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Thailand, Vietnam, Indonesië, Filipĳnen,
China, Noord-Korea, Hongkong
B09: Soedan, Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger, Tsjaad, Kaapverdië, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinee,
Sierra Leone, Liberia, Ivoorkust, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek,
Equatoriaal-Guinea, Sao Tomé en Principe, Gabon, Congo (Republiek), Congo (Democratische Republiek),
Rwanda, Burundi, Sint-Helena en onderhorigheden, Angola, Ethiopië, Eritrea, Djibouti, Somalië, Oeganda,
Tanzania, Seychellen en onderhorigheden, Brits gebied in de Indische Oceaan, Mozambique, Mauritius,
Comoren, Mayotte, Zambia, Malawi, Zuid-Afrika, Lesotho
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VERORDENING (EG) Nr. 2346/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 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 december 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, 30 november 2001.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 30 november 2001 houdende wĳziging 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

Omschrĳving

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

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Restituties

—
10,00

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

31,18

b) in geval van uitvoer van andere goederen

60,00

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

75,00

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

167,25

c) in geval van uitvoer van andere goederen

160,00
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VERORDENING (EG) Nr. 2347/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 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 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 30 november 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

37,71

37,71
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VERORDENING (EG) Nr. 2348/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 2921/90 betreffende de steunverlening voor ondermelk die
tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt
poeder anderzĳds, dient de betrokken steun te worden
verminderd.

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 15,
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2921/90
van de Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1335/2001 (4), is de hoogte van de steun
voor tot caseïne of caseïnaten verwerkte ondermelk vastgesteld. In verband met de ontwikkeling van de markt
voor deze producten enerzĳds en die voor mageremelk-

(1)

(2)

Het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten
heeft geen advies uitgebracht binnen de door zĳn voorzitter vastgestelde termĳn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2921/90 wordt
het bedrag „3,80 EUR” vervangen door „3,20 EUR”.
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, 30 november 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160
193
279
180

van
van
van
van

26.6.1999, blz. 48.
29.7.2000, blz. 10.
11.10.1990, blz. 22.
3.7.2001, blz. 20.
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VERORDENING (EG) Nr. 2349/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
betreffende de opening van een tariefcontingent bĳ invoer van bepaalde goederen van oorsprong
uit Ĳsland die zĳn verkregen door verwerking van in de bĳlage bij Verordening (EG) nr. 3448/93
van de Raad bedoelde landbouwproducten
(Voor de EER relevante tekst)

komst tussen de Europese Economische Gemeenschap
en de Republiek Ĳsland.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6
december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor
bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen
goederen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2580/2000 (2), en met name op artikel 7, lid 2,
Gelet op Besluit 1999/492/EG van de Raad van 21 juni 1999
betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van
een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzĳds,
en de Republiek Ĳsland, anderzĳds, inzake Protocol nr. 2 bĳ de
overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap
en de Republiek Ĳsland (3), en met name op artikel 2,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie
van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92
van de Raad tot vaststelling van het communautaire
douanewetboek (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 993/2001 (5), zĳn de bepalingen gecodificeerd
betreffende het beheer van de tariefcontingenten die
dienen te worden benut in chronologische volgorde van
de data van aanvaarding van de aangiften voor het vrĳe
verkeer.

(1)

Voor het jaar 2002 dient het contingent te worden
geopend waarin is voorzien in punt III, onder 3, van de
overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen
de Europese Gemeenschap, enerzĳds, en de Republiek
Ĳsland, anderzĳds, inzake Protocol nr. 2 bĳ de overeen-

(2)

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor horizontale vraagstukken met betrekking
tot niet onder bĳlage I vallende verwerkte landbouwproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Van 1 januari tot en met 31 december 2002 worden op de in
de bĳlage van deze verordening genoemde goederen van
oorsprong uit Ĳsland de in die bĳlage vermelde rechten toegepast binnen de grenzen van het daarin aangegeven jaarlĳkse
contingent.
Artikel 2
Het in artikel 1 bedoelde communautaire tariefcontingent
wordt door de Commissie beheerd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 308 bis tot en met 308 quater van
Verordening (EEG) nr. 2454/93.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 2001.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

318
298
192
253
141

van
van
van
van
van

20.12.1993, blz. 18.
25.11.2000, blz. 5.
24.7.1999, blz. 47.
11.10.1993, blz. 1.
28.5.2001, blz. 1.
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BĲLAGE
Nummer

GN-code

Omschrĳving

09.0799

1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen) van GNcode 1704 90

1806 32 10
1806 32 90
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90

Chocolade en andere bereidingen voor
menselĳke consumptie die cacao
bevatten van de GN-codes 1806 32 en
1806 90

1905 31 11
1905 31 19
1905 31 30
1905 31 91
1905 31 99
1905 32 11
1905 32 19
1905 32 91
1905 32 99

Koekjes en biscuits, gezoet; wafels en
wafeltjes

Contingent

500
ton

Toepasselĳk recht

50 % van het recht voor
derde landen (1)
met een maximum van
35,15 EUR/100 kg

(1) Recht voor derde landen: het totaal van het recht ad valorem plus, eventueel, het agrarisch element, beperkt tot het maximale recht
wanneer het gemeenschappelĳk douanetarief hierin voorziet.
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VERORDENING (EG) Nr. 2350/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
inzake de opening van een tariefcontingent bĳ invoer van bepaalde goederen van oorsprong uit
Noorwegen die zĳn verkregen door verwerking van in de bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 3448/93
van de Raad bedoelde landbouwproducten
(Voor de EER relevante tekst)

wegen, anderzĳds, betreffende Protocol nr. 2 van de
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het
Koninkrĳk Noorwegen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor horizontale vraagstukken inzake verwerkte
producten die niet onder bĳlage I bĳ het Verdrag vallen,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6
december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor
bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen
goederen (1), laatstelĳk gewijzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2580/2000 (2), inzonderheid op artikel 7, lid 2,

(3)

Gelet op Besluit 96/753/EG van de Raad van 6 december 1996
betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van
een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzĳds,
en het Koninkrĳk Noorwegen, anderzĳds, betreffende Protocol
nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en het Koninkrĳk Noorwegen (3), inzonderheid
op artikel 2,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie
van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92
van de Raad tot vaststelling van het communautair
douanewetboek (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 993/2001 (5), zĳn de bepalingen gecodificeerd
betreffende het beheer van de tariefcontingenten die
dienen te worden benut in chronologische volgorde van
de data van aanvaarding van de aangiften voor het vrĳe
verkeer.

(1)

Voor 2002 dient het contingent te worden geopend
waarin is voorzien in punt IV, onder 2, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzĳds, en het Koninkrĳk Noor-

(2)

Artikel 1
Van 1 januari tot en met 31 december 2002 worden op de in
de bĳlage bĳ deze verordening genoemde goederen van
oorsprong uit Noorwegen de in die bĳlage vermelde rechten
toegepast binnen de grenzen van het daarin aangegeven jaarlĳkse contingent.
Artikel 2
Het in artikel 1 bedoelde gemeenschappelĳk tariefcontingent
wordt door de Commissie beheerd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 308 bis tot en met 308 quater van
Verordening (EEG) nr. 2454/93.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 2001.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

318
298
345
253
141

van
van
van
van
van

20.12.1993, blz. 18.
25.11.2000, blz. 5.
31.12.1996, blz. 78.
11.10.1993, blz. 1.
28.5.2001, blz. 1.
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BĲLAGE
Nummer

GN-code

Omschrĳving

Contingent

Toepasselĳk recht

09.0764

ex 1806
1806 20
1806 31
1806 32
1806 90

Chocolade en andere bereidingen voor
menselĳke consumptie die cacao
bevatten, met uitzondering van cacaopoeder waaraan suiker of andere zoetstoffen zĳn toegevoegd van GN-code
1806 10

5 500 ton

35,15 EUR/100 kg
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VERORDENING (EG) Nr. 2351/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 896/2001 houdende toepassingsbepalingen van Verordening
(EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling voor de invoer van bananen in de
Gemeenschap
om passende douanedocumenten over te leggen, aangezien voor de invoer in ieder geval een invoercertificaat
nodig is.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13
februari 1993 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector bananen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 216/2001 (2), en met name op artikel 20,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
Bĳ Verordening (EG) nr. 896/2001 van de
Commissie (3), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1613/
2001 (4), zĳn de toepassingsbepalingen van Verordening
(EEG) nr. 404/93 vastgesteld die met ingang van 1 juli
2001 gelden voor het beheer van de in artikel 18, lid 1,
van de laatstgenoemde verordening bedoelde tariefcontingenten voor de invoer.
(2)
Lid 1 van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 896/2001,
dat betrekking heeft op de wĳze van bepaling van de
referentiehoeveelheid van de traditionele marktdeelnemers voor de tariefcontingenten A/B, bevat verwĳzingen
naar sommige bepalingen van Verordening (EEG) nr.
404/93 in de oorspronkelĳke versie ervan die gold van
1 juli 1993 tot en met 31 december 1998. Het is
gerechtvaardigd om, voor een beter begrip van deze
verwĳzingen naar regelgeving die inmiddels is gewĳzigd,
op bepaalde verzoeken om verduidelĳking in te gaan en
de toepassing van de betrokken bepaling te illustreren.
Deze verduidelĳking van de bovenbedoelde bepaling van
artikel 4, lid 1, brengt evenwel geen enkele verandering
in de wĳze waarop de referentiehoeveelheid van de traditionele marktdeelnemers die bananen invoeren in het
kader van de tariefcontingenten A/B, wordt bepaald.
(3)
In artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 896/2001 is
bepaald welke bewĳsstukken een niet-traditionele marktdeelnemer aan de bevoegde autoriteit moet zenden om
te kunnen worden geregistreerd. De bepaling inzake de
bewĳzen van invoer dient in technisch opzicht te
worden aangepast door schrapping van de mogelĳkheid

(4)

Voorts dient de Engelse versie van sommige bepalingen
van de genoemde verordening te worden gecorrigeerd.

(5)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 896/2001 wordt als volgt gewĳzigd:
1. Aan artikel 4, lid 1, wordt de volgende tekst toegevoegd als
tweede alinea:
„Voor de toepassing van de voorgaande alinea houden de
bevoegde autoriteiten uitsluitend rekening met de primaire
invoer die gedurende de referentieperiode is verricht op
basis van referentiehoeveelheden die te danken waren aan
de afzet van bananen uit derde landen en/of niet-traditionele
ACS-bananen.”.
2. In artikel 7, lid 2, wordt punt b) vervangen door:
„b) de bewĳzen van invoer van bananen, die worden geleverd door overlegging van de gebruikte invoercertificaten, en”.
Artikel 2
Betreft uitsluitend de Engelse versie.
Artikel 3
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, 30 november 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

47 van 25.2.1993, blz. 1.
31 van 2.2.2001, blz. 2.
126 van 8.5.2001, blz. 6.
214 van 8.8.2001, blz. 19.
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VERORDENING (EG) Nr. 2352/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 1608/2000 tot vaststelling van overgangsmaatregelen
in afwachting van de definitieve uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de
Raad houdende een gemeenschappelĳke ordening van de wĳnmarkt
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Voor bepaalde aspecten, zoals de aanduiding de benaming, de aanbieding en de bescherming van bepaalde
producten van de wĳnsector, is de goedkeuring van de
uitvoeringsbepalingen minder ver gevorderd dan voor
andere, omdat de door de Raad op dat gebied te behandelen onderwerpen zeer complex en delicaat zĳn en
omdat de goedgekeurde maatregelen rechtstreekse
gevolgen hebben voor de marktdeelnemers van de
Gemeenschap en van derde landen. Het is dan ook
dienstig hiervoor te voorzien in een aanvullende overgangsperiode om deze maatregelen definitief te kunnen
vaststellen.

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening van de
wĳnmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2826/2000 (2), en met name op artikel 80,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Verordening (EG) nr. 1608/2000 van de Commissie
van 24 juli 2000 tot vaststelling van overgangsmaatregelen in afwachting van de definitieve uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad
houdende een gemeenschappelĳke ordening van de
wĳnmarkt (3), laatstelĳk gewijzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1942/2001 (4), is de toepassing van een aantal bepalingen van de Raad die bĳ artikel 81 van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 zĳn ingetrokken, verlengd tot en
met 30 november 2001, in afwachting dat de laatste
hand wordt gelegd aan de uitvoeringsbepalingen van die
verordening en dat die bepalingen worden goedgekeurd.
De goedkeuring van die uitvoeringsbepalingen zal op 30
november 2001 niet volledig zĳn afgewikkeld. Het is
dan ook dienstig ervoor te zorgen dat sommige bĳ
artikel 81 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 ingetrokken bepalingen van de Raad nog gedurende een
bĳkomende korte periode kunnen blĳven gelden.

(1)

De aanvullende overgangsperiode vormt geen beletsel
voor de tenuitvoerlegging van de essentie van de hervorming van de gemeenschappelĳke marktordening voor
wĳn vanaf de door de Raad bepaalde datum, aangezien
de voornaamste elementen van de materies waarop de
bedoelde verordeningen betrekking hebben, reeds zĳn
geregeld bĳ Verordening (EG) nr. 1493/1999 of bĳ de
reeds aangenomen uitvoeringsverordeningen.

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1608/2000 wordt als volgt gewĳzigd:
1. in artikel 1 wordt de datum „30 november 2001” vervangen
door „28 februari 2002”;
2. in artikel 3 wordt de datum „30 november 2001” vervangen
door „28 februari 2002”;
3. in deel B van de bĳlage wordt de datum „30 november
2001” vervangen door „28 februari 2002”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

179
328
185
263

van
van
van
van

14.7.1999, blz. 1.
23.12.2000, blz. 2.
25.7.2000, blz. 24.
3.10.2001, blz. 25.
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VERORDENING (EG) Nr. 2353/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
tot vaststelling van de minimumverkoopprĳzen voor boter en de maximumbedragen van de steun
voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 87e 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 87e 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 1 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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 30 november 2001 tot vaststelling van de minimumverkoopprĳzen
voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 87e
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

—

81

Boter < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Room

—

—

36

34

Boter

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. 2354/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
tot vaststelling van de maximumaankoopprĳs van boter voor de 40e 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 40e inschrĳving die wordt gehouden in het kader van
Verordening (EG) nr. 2771/1999 en waarvan de termĳn voor
de indiening van de offertes op 27 november 2001 is
verstreken, wordt de maximumaankoopprĳs vastgesteld op
295,38 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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. 2355/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 259e 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 259e 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 1 december 2001.

Gedaan te Brussel, 30 november 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. 2356/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van rondkorrelige volwitte rĳst in het kader
van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/2001
wezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1987/2001 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2007/2001 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

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

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van rondkorrelige volwitte
rĳst naar bepaalde derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2007/2001 bedoelde inschrĳving wordt op grond
van de van 23 tot en met 29 november 2001 ingediende
offertes vastgesteld op 192,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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

329 van 30.12.1995, blz. 18.
271 van 12.10.2001, blz. 5.
272 van 13.10.2001, blz. 13.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.

1.12.2001

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 315/53

VERORDENING (EG) Nr. 2357/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rĳst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zĳn ingediend in het kader van de
inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1987/2001 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2008/2001 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rĳst naar bepaalde derde landen in Europa
in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2008/2001
bedoelde inschrĳving wordt op grond van de van 23 tot en
met 29 november 2001 ingediende offertes vastgesteld op
216,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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

329 van 30.12.1995, blz. 18.
271 van 12.10.2001, blz. 5.
272 van 13.10.2001, blz. 15.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2358/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rĳst bestemd voor bepaalde derde landen, die zĳn ingediend in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1987/2001 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2009/2001 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rĳst naar bepaalde derde landen in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 2009/2001 bedoelde
inschrĳving wordt op grond van de van 23 tot en met 29
november 2001 ingediende offertes vastgesteld op
196,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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

329 van 30.12.1995, blz. 18.
271 van 12.10.2001, blz. 5.
272 van 13.10.2001, blz. 17.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2359/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van langkorrelige volwitte rĳst in het kader
van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/2001
wezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelijk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1987/2001 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2010/2001 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

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

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van langkorrelige volwitte
rĳst naar bepaalde derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2010/2001 bedoelde inschrĳving wordt op grond
van de van 23 tot en met 29 november 2001 ingediende
offertes vastgesteld op 290,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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

329 van 30.12.1995, blz. 18.
271 van 12.10.2001, blz. 5.
272 van 13.10.2001, blz. 19.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2360/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rĳst naar
het eiland Réunion, in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2011/2001
(3)

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. 1987/2001 (2), en met name op artikel 10, lid 1,

Bĳ deze vaststelling moet met name rekening worden
gehouden met de in de artikelen 2 en 3 van Verordening
(EEG) nr. 2692/89 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan iedere inschrĳver wiens offerte gelĳk is aan of
lager is dan de maximumsubsidie.

(4)

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de Commissie
van 6 september 1989 houdende uitvoeringsbepalingen inzake
de verzending van rĳst naar Réunion (3), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1453/1999 (4), inzonderheid op artikel 9, lid 1,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2011/2001 van de
Commissie (5) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de subsidie voor de verzending van rĳst naar het eiland
Réunion opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2692/89, kan de Commissie volgens de procedure van
artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond
van de ingediende offertes, besluiten een maximumsubsidie vast te stellen.

Artikel 1
Op grond van de offertes die van 26 tot en met 29 november
2001 zĳn ingediend in het kader van de in Verordening (EG)
nr. 2011/2001 bedoelde inschrĳving wordt een maximumsubsidie van 290,00 EUR/t vastgesteld voor de verzending van
langkorrelige gedopte rĳst van GN-code 1006 20 98 naar het
eiland Réunion.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 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

329
271
261
167
272

van
van
van
van
van

30.12.1995, blz. 18.
12.10.2001, blz. 5.
7.9.1989, blz. 8.
2.7.1999, blz. 19.
13.10.2001, blz. 21.
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VERORDENING (EG) Nr. 2361/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
tot vaststelling van de maximumaankoopprĳs voor de vĳftiende deelinschrĳving op grond van
Verordening (EG) nr. 690/2001 en tot afwĳking van die verordening
binnen 17 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum
waarop de maximumaankoopprĳs gepubliceerd wordt.
In de kerstperiode zouden de leveringen evenwel
aanzienlĳk trager kunnen verlopen. Derhalve moet
worden bepaald dat de hoeveelheden die worden toegewezen in het kader van de zestiende deelinschrĳving, op
10 december 2001, tot en met 10 januari 2002 mogen
worden geleverd.

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,
Gelet op Verordening (EG) nr. 690/2001 van de Commissie
van 3 april 2001 betreffende bĳzondere marktondersteuningsmaatregelen in de rundvleessector (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2155/2001 (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 (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2288/2001 (6), de lĳst van lidstaten vastgesteld waarvoor
op 26 november 2001 de vĳftiende deelinschrĳving
geopend is.

(1)

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.

(2)

Met het oog op een redelĳke ondersteuning van de
rundvleesmarkt moet voor de betrokken lidstaten een
adequate maximumaankoopprĳs worden vastgesteld.
Wegens het verschil in marktprĳs tussen die lidstaten
moeten verschillende maximumaankoopprĳzen worden
vastgesteld.

(3)

Op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr.
690/2001 moet de in het kader van elke afzonderlĳke
inschrĳving toegewezen hoeveelheid geleverd worden

(4)

(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.
289 van 6.11.2001, blz. 4.
100 van 11.4.2001, blz. 3.
307 van 24.11.2001, blz. 12.

(5)

Aangezien de marktondersteuningsmaatregelen dringend
moeten worden vastgesteld, moet deze 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,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de op 26 november 2001 geopende vĳftiende deelinschrĳving op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 wordt
de volgende maximumaankoopprĳs vastgesteld:
— in Duitsland: 154,50 EUR/100 kg,
— in Ierland: 185,70 EUR/100 kg,
— in Spanje: 155,85 EUR/100 kg,
— in Frankrĳk: 209,50 EUR/100 kg,
— in Luxemburg: 165,00 EUR/100 kg,
— in België: 161,70 EUR/100 kg,
— in Portugal: 158,00 EUR/100 kg.

Artikel 2
In afwĳking van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr.
690/2001 mag de op grond van de zestiende deelinschrĳving
van 10 december 2001 toegewezen hoeveelheid tot en met 10
januari 2002 geleverd worden.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 1 december 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

1.12.2001

1.12.2001
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VERORDENING (EG) Nr. 2362/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
tot vaststelling van de maximumaankoopprĳs en de bĳ interventie aan te kopen hoeveelheden
rundvlees voor de 279e deelinschrĳving in het kader van de algemene interventiemaatregelen
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89
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,
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. 2287/2001 (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. 1922/2001 (8),
vermelde bedrag.

(2)

Na onderzoek van de offertes die voor de 279e deelinschrĳving zĳn ingediend, overeenkomstig artikel 47, lid
8, van Verordening (EG) nr. 1254/1999, en rekening
houdend met hetgeen vereist is met het oog op een

(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.
307 van 24.11.2001, blz. 10.
165 van 21.6.2001, blz. 15.
261 van 29.9.2001, blz. 52.

(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.

(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,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 279e deelinschrĳving op grond van Verordening (EEG)
nr. 1627/89:
a) wordt voor categorie A
— de maximumaankoopprĳs vastgesteld op 214,00 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 735 t;
b) wordt voor categorie C
— 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 1 510 t.
c) wordt voor hele of halve karkassen van magere runderen
zoals bedoeld in artikel 1, lid 7, van Verordening (EG nr.
1209/2001:
— de maximumaankoopprĳs vastgesteld op 360,00 EUR/
100 kg voor hele of halve karkassen,
— de maximumhoeveelheid hele karkassen en halve
karkassen vastgesteld op 20 t.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 december 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

1.12.2001

1.12.2001
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
houdende derde wĳziging van Beschikking 2000/721/EG teneinde het Italiaanse programma inzake
vaccinatie tegen aviaire influenza en de geldende beperkingen op verplaatsingen van vlees dat is
verkregen van gevaccineerde kalkoenen, te wĳzigen
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3815)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/847/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Bĳ de Beschikkingen 2000/785/EG (6) en 2001/
627/EG (7) van de Commissie zĳn enkele wĳzigingen
vastgesteld met betrekking tot het vaccinatieprogramma
en de beperkende maatregelen die van toepassing zĳn
voor het intracommunautaire handelsverkeer.

(3)

De Italiaanse autoriteiten hebben gemeld dat de gezondheidssituatie ten aanzien van aviaire influenza is verbeterd en hebben gevraagd het goedgekeurde vaccinatieprogramma en de momenteel geldende beperkingen van
het verkeer nogmaals te wĳzigen. Het gebruik van een
nieuw ontwikkelde iIF-test aan de hand waarvan het
onderscheid kan worden gemaakt tussen dieren die zĳn
gevaccineerd met de H7N3-stam en dieren die zĳn
besmet met de H7N1-veldstam, moet worden toegevoegd aan de momenteel toegepaste ziektebestrĳdingsmaatregelen.

(4)

De mogelĳkheden van de nieuw ontwikkelde iIF-test zĳn
onderzocht door een groep van deskundigen van de
lidstaten en van het communautair referentielaboratorium voor aviaire influenza en de test werd beschouwd
als een bruikbare methode om te differentiëren tussen
ingeënte en besmette koppels kalkoenen.

(5)

Dankzĳ de gezondheidssituatie kan het vaccinatieprogramma worden aangepast en kunnen ook de huidige
beperkingen op het verkeer van vers vlees, verkregen
van gevaccineerde kalkoenen, worden gewĳzigd.

(6)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en
producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 92/118/EEG
van de Raad (2), en met name op artikel 10, lid 4,
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, lid 4,
Gelet op Richtlĳn 92/40/EEG van de Raad van 19 mei 1992
tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrĳding van aviaire influenza (4), en met name op artikel 16, onder
a),
Overwegende hetgeen volgt:
Op 7 november 2000 heeft de Commissie Beschikking
2000/721/EG tot vaststelling van vaccinatiemaatregelen
ter aanvulling van de maatregelen voor de bestrĳding
van aviaire influenza in Italië en tot vaststelling van
specifieke maatregelen voor de controle van verplaatsingen (5) vastgesteld.

(1)

(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.
167 van 22.6.1992, blz. 1.
291 van 18.11.2000, blz. 33.

(6) PB L 311 van 12.12.2000, blz. 49.
(7) PB L 217 van 11.8.2001, blz. 16.
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beschikking 2000/721/EG wordt als volgt gewĳzigd:
1. In artikel 1 worden de leden 2 en 3 geschrapt.
2. Artikel 1, lid 4, wordt vervangen door:
„Het gebruik van de door Italië voorgestelde iIF-test en de
gevraagde wĳzigingen in het vaccinatieprogramma worden
goedgekeurd.”.
3. In artikel 5 wordt het huidige lid 1 omgenummerd tot lid 1,
onder a) en wordt een nieuwe tekst toegevoegd als lid 1,
onder b):
„1. b) In afwĳking van het bepaalde in lid 1, onder a), hoeft
vers vlees van tegen aviaire influenza ingeënte
kalkoenen niet te worden gemerkt overeenkomstig
artikel 5 van Richtlĳn 91/494/EEG van de Raad (1)
en mag het naar andere lidstaten worden verzonden,
op voorwaarde dat het vlees komt van koppels mestkalkoenen:
i) die regelmatig zĳn gekeurd en met negatief resultaat op aviaire influenza zĳn getest overeenkomstig de bepalingen van het erkende vaccinatieprogramma. Vooral verklikkerdieren moeten zeer
zorgvuldig worden onderzocht. Voor het onderzoeken van:
— ingeënte dieren wordt de iIF-test gebruikt;
— verklikkerdieren wordt de hemagglutinatieremmingstest (HAR) of de iIF-test gebruikt:
ii) waarbĳ een officieel dierenarts een klinisch
onderzoek heeft verricht in de laatste 48 uur
vóór het laden. Vooral verklikkerdieren moeten
zeer zorgvuldig worden onderzocht;
iii) dat negatief heeft gereageerd op een serologische
test op aviaire influenza die in het nationaal
laboratorium is verricht overeenkomstig de in
bĳlage III bĳ deze beschikking vastgestelde
bemonsterings- en testprocedure;

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 35.

1.12.2001

iv) dat rechtstreeks naar een door de bevoegde autoriteit aangewezen slachthuis wordt gezonden en
daar onmiddellĳk na aankomst wordt geslacht.
De dieren worden gescheiden gehouden van
andere koppels die niet aan deze bepalingen
voldoen.
Het verse vlees van kalkoenen gaat vergezeld van het
keuringscertificaat volgens het model in bĳlage VI bĳ
Richtlĳn 71/118/EEG (*) en aan punt IV, onder a),
van het certificaat wordt de volgende verklaring van
de officiële dierenarts toegevoegd:
„dat het hierboven beschreven vlees van kalkoenen
voldoet aan het bepaalde in Beschikking 2000/
721/EG, laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 2001/
847/EG.”
(*) PB L 55 van 8.3.1971, blz. 23.”.
4. De bĳlage bĳ deze beschikking wordt als bĳlage III bĳ
Beschikking 2000/721/EG gevoegd.
Artikel 2
De lidstaten brengen de maatregelen die zĳ ten aanzien van
het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze
beschikking
Zĳ stellen de Commissie daarvan onverwĳld in kennis.
Artikel 3
Deze beschikking is van toepassing met ingang van
1 december 2001.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 30 november 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

1.12.2001
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BĲLAGE
„BĲLAGE III
BEMONSTERINGS- EN TESTPROCEDURE
1. Inleiding en algemeen gebruik
De nieuw ontwikkelde iIF-test (indirecte immunofluorescentietest) heeft ten doel het onderscheid te maken tussen
pluimvee dat is ingeënt met de geïnactiveerde vaccinstam H7N3 van aviaire influenza, en pluimvee dat is besmet met
de veldstam H7N1.
2. Gebruik van de test in het kader van de verzending van vers vlees van kalkoenen uit het vaccinatiegebied in
Italië naar andere lidstaten
Vlees dat afkomstig is van koppels kalkoenen die tegen aviaire influenza zĳn ingeënt, mag naar andere lidstaten
worden verzonden op voorwaarde dat:
door de officiële dierenarts bloedmonsters worden genomen:
— van elke groep voor de slacht bestemde kalkoenen die op het betrokken bedrĳf in hetzelfde gebouw worden
gehouden;
— in de laatste 48 uur vóórdat de dieren naar het slachthuis worden verzonden;
— bĳ ten minste 10 aselect gekozen gevaccineerde dieren uit elke groep.”.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
houdende derde wĳziging van Beschikking 2001/740/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3816)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/848/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en
producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 92/
118/EEG (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:
Beschikking 2001/740/EG ( ), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Beschikking 2001/789/EG (5), betreft de vaststelling van
beschermende maatregelen in verband met mond- en
klauwzeer in het Verenigd Koninkrĳk.

(2)

In bepaalde counties van Groot-Brittannië, die zĳn
vermeld in de in bĳlage III vastgestelde lĳst, heeft zich in
de loop van deze epizoötie geen enkele uitbraak van
mond- en klauwzeer voorgedaan, terwĳl andere reeds
meer dan drie maanden vrĳ zĳn van de ziekte. Bĳgevolg
lĳkt het passend het gebied waaruit verzending van
bepaalde soorten vlees wordt toegestaan, verder uit te
breiden en de regeling niet alleen meer te laten gelden
voor varkensvlees maar ook voor vlees van andere als
huisdier gehouden dieren en vlees van gekweekt en vrĳ
wild van soorten die gevoelig zĳn voor mond- en klauwzeer.

4

(3)

Voor de duidelĳkheid zĳn enkele kleine correcties
vereist.

(4)

De situatie zal opnieuw worden bezien in de voor 4-5
december 2001 geplande vergadering van het Permanent
Veterinair Comité en de maatregelen zullen, indien
nodig, worden bĳgesteld.

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beschikking 2001/740/EG wordt gewĳzigd als volgt:
1. In artikel 2, lid 2, onder e), wordt het vĳfde streepje
vervangen door:
„— nadat de dieren zĳn gedood, zĳn de karkassen gehanteerd overeenkomstig hoofdstuk III van bĳlage I bĳ
Richtlĳn 92/45/EEG en vervoerd naar een inrichting,
namelĳk een verzamelplaats voor vrĳ wild of een
erkende verwerkingsinrichting, om daar te worden
gekoeld;”.
2. Artikel 13, lid 1, punt a), wordt vervangen door:

(1)

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

(5)

224 van 18.8.1990, blz. 29.
62 van 15.3.1993, blz. 49.
395 van 30.12.1989, blz. 13.
277 van 20.12.2001, blz. 30.
295 van 13.11.2001, blz. 25.

„a) voor het vervoer van levende dieren van gevoelige
soorten is vooraf toestemming verleend door de
bevoegde autoriteiten van de plaats van verzending, die
erop moeten toezien dat de centrale bevoegde autoriteiten van het Verenigd Koninkrĳk ten minste drie werkdagen van tevoren in kennis worden gesteld van het
vervoer en van de haven van binnenkomst;”.
3. Artikel 10, lid 2, wordt geschrapt.
4. In artikel 16 wordt „31 december 2001” vervangen door
„31 januari 2002”.
5. Bĳlage III wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 30 november 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

1.12.2001
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BĲLAGE
„BĲLAGE III
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Shetland Islands 131
83

Orkney Islands
Orkney Islands 123

84

Western Islands
NA H-Eileanan An Iar 124

Scotland

85

Wick consisting of
Part of Highland 121

86

Elgin consisting of
Moray 122
Part of Highland 121

87

Inverness consisting of
Part of Highland 121

88

Aberdeenshire consisting of
Aberdeen City 128
Aberdeenshire 126

89

90

91

Forfar consisting of
Angus

79

Dundee City

81

Perth consisting of
Clackmannanshire

80

Perth & Kinross

90

Cupar
Fife 127

92

Edinburgh consisting of
Falkirk

85

Midlothian

88

West Lothian

96

City of Edinburgh 129
East Lothian 130
93

Galashiels
Scottish Borders

94

Stirling
Stirling

95

92

94

Oban
Argyll and Bute 125
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Groep

ADNS
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Administratieve eenheid

GIS

Hamilton consisting of
East Dunbartonshire

83

East Renfrewshire

84

City of Glasgow

86

Inverclyde

87

North Lanarkshire

89

Renfrewshire

91

South Lanarkshire

93

West Dunbartonshire

95

Ayr consisting of
East Ayrshire
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82

North Ayrshire 132
South Ayrshire 133
98

Stranraer consisting of
Part of Dumfries & Galloway 134

99

Dumfries consisting of
Part of Dumfries & Galloway 134

England

01

Bedfordshire consisting of
Bedford 137
Luton District

02

03

56

Berkshire consisting of
Bracknell Forest

41

Reading

63

West Berkshire

75

Windsor & Maidenhead

76

Wokingham

77

Slough

66

Buckinghamshire
Buckinghamshire County 138
Milton Keynes

05

59

Cambridgeshire consisting of
Cambridgeshire County 139
City of Peterborough

06

48

Cheshire consisting of
Halton

54

Cheshire County 140
Warrington
07

74

Cornwall County
Cornwall County 171
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Groep

ADNS

09

Administratieve eenheid

GIS
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+

Dorset County 143
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+

+

+

–

Bournemouth
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+
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Derbyshire consisting of
City of Derby

44

Derbyshire County 142
11

13

Dorset consisting of

Essex consisting of
Southend-on-Sea

67

Essex County 146
Thurrock
14

72

Gloucestershire consisting of
South Gloucestershire

68

Gloucestershire County 147
15

Hampshire consisting of
Hampshire County 148
City of Portsmouth 135
City of Southampton

16

49

Isle of Wight
Isle of Wight 114

17

Hereford & Worcester consisting of
Worcestershire County 167

18

Hertfordshire
Hertfordshire 149

20

Kent consisting of
Medway

57

Kent County 150
21

22

Lancashire consisting of
Blackburn with Darwen

38

+

+

+

+

–

Blackpool

39

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

Leicestershire consisting of
City of Leicester

46

Rutland

65

Leicestershire County 152
24

Lincolnshire
Lincolnshire County 153

25

Merseyside consisting of
Knowsley District

12

Liverpool District

14

Sefton District

23

St. Helens District

28
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Groep

ADNS

26

Administratieve eenheid

GIS

East London

1.12.2001
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Greater London Authority 168
27

South East London
Greater London Authority 168

28

Norfolk
Norfolk County 154

29

Northamptonshire
Northamptonshire County 155

32

Nottinghamshire consisting of
City of Nottingham

47

Nottinghamshire County 157
33

Oxfordshire
Oxfordshire County 158

34

35

Avon consisting of
Bath & North East Somerset

37

+

+

+

+

+

City of Bristol

43

+

+

+

+

–

South Gloucestershire

68

+

+

+

+

–

North Somerset 120

+

+
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+

+
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+

+
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+

Shropshire County 159
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+

+
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+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

Shropshire consisting of
Telford and Wrekin

36

Somerset
Somerset County 160

37

Staffordshire consisting of
City of Stoke-on-Trent

50

Staffordshire County 161
38

Suffolk
Suffolk County 162

39

Isles of Scilly
Isles of Scilly 172

40

Surrey
Surrey County 163

41

East Sussex consisting of
Brighton & Hove

42

East Sussex County 145
42

West Sussex
West Sussex County 165

43

Warwickshire
Warwickshire County 164
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Groep

ADNS

44

45

Administratieve eenheid

GIS

Greater Manchester consisting of
Tameside District

30

Oldham District

18

Rochdale District

19

Bury District

5

Bolton District

3

Salford District

21

Trafford District

31

Manchester District

15

Stockport District

27

Wigan District

34

Wiltshire consisting of
Swindon
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Wiltshire County 166
46

47

49

50

51

West Midlands consisting of
Birmingham District

2

Dudley District

9

Sandwell District

22

Solihull District

25

Walshall District

33

Wolverhampton District

36

Coventry District

7

South Yorkshire consisting of
Barnsley District

1

Doncaster District

8

Rotherham District

20

Sheffield District

24

West Yorkshire consisting of
Wakefield District

32

Kirklees District

11

Calderdale District

6

York

78

+

+

+

+

–

Selby District 177

+

+

+

+

–

+

+

+

+

–

Beverley-North Yorkshire consisting of

Humberside consisting of
East Riding of Yorkshire

53

City of Kingston upon Hull

45

North East Lincolnshire

60

North Lincolnshire

61
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Groep

ADNS

Wales

53

55

56

Administratieve eenheid
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GIS

B

S/G

P

FG

WG

Conwy 103

+

+

+

+

+

Gwynedd 116

+

+

+

+

+

Isle of Anglesey 115

+

+

+

+

+

Sir Gaerfyrddin-Carmarthen- 110
shire

+

+

+

+

–

Sir Ceredigion-Ceredigion 118

+

+

+

+

–

Sir Benfro-Pembrokeshire 119

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

99

+

+

+

+

–

Caerdydd-Cardiff 117

+

+

+

+

–

Pen-y-Bont Ar Ogwr- 105
Bridgend

+

+

+

+

–

97

+

+

+

+

–

Castell-Nedd Port Talbot- 102
Neath Port Talbot

+

+

+

+

–

Casnewydd-Newport 101

+

+

+

+

–

Gwynedd consisting of

Dyfed consisting of

Clwyd consisting of
Sir Ddinbych-Denbigshire 108
Sir Y Fflint-Flintshire 111
Wrecsam-Wrexham 113

57

South Glamorgan consisting of
Bro Morgannwg-The Vale of
Glamorgan

58

59

Mid Glamorgan consisting of

West Glamorgan consisting of
Abertawe-Swansea

60

ADNS
GIS
B
S/G
P
FG
WG

=
=
=
=
=
=
=

Gwent consisting of

Animal Disease Notification System Code (Beschikking 2000/807/EG)
Code Administratieve Eenheid
rundvlees
schapen- en geitenvlees
varkensvlees
gekweekt wild van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten
vrĳ wild van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten”
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 30 november 2001
houdende wĳziging van Beschikking 98/371/EG van de Commissie tot vaststelling van de veterinairrechtelĳke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer
van vers vlees uit bepaalde Europese landen teneinde rekening te houden met bepaalde aspecten
met betrekking tot Polen
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3818)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/849/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(6)

Het is derhalve dienstig de invoer uit Polen van varkensvlees naar de Gemeenschap toe te staan, voor zover
enkele voorwaarden met betrekking tot het gebruik van
keukenafval voor het voederen van varkens in acht
worden genomen. De Poolse autoriteiten hebben zich
ertoe verbonden om, voor de export van varkensvlees,
een lĳst op te stellen van varkenshouderĳen die onder
regelmatig veterinair toezicht staan en waar adequate
controles worden uitgevoerd om te garanderen dat in die
bedrĳven geen keukenafval aan de varkens wordt
vervoederd.

(7)

Beschikking 98/371/EG
worden aangepast.

(8)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 72/462/EEG van de Raad van 12 december
1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelĳke
vraagstukken bĳ de invoer van runderen, varkens, schapen en
geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde
landen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 97/79/EG (2), en met
name op de artikelen 14, 15 en 16,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De veterinairrechtelĳke voorschriften en de voorschriften
inzake veterinaire certificering voor de invoer van vers
vlees uit bepaalde Europese landen zĳn vastgesteld bĳ
Beschikking 98/371/EG (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Beschikking 2001/774/EG (4).

(2)

De invoer van voor menselĳke consumptie bestemd vers
vlees van als huisdier gehouden varkens uit Polen was
niet toegestaan om veterinairrechtelĳke redenen die met
name betrekking hadden op de bestrĳding van klassieke
varkenspest.
De Poolse autoriteiten hebben een verzoek ingediend om
varkensvlees naar de Gemeenschap te mogen uitvoeren
en ze hebben dat verzoek gestaafd met informatie over
de gezondheidsstatus van varkens in Polen en over de
bestrĳding van klassieke varkenspest.

(3)

In mei 2001 heeft de Commissie een veterinair inspectiebezoek gebracht aan Polen om de diergezondheidssituatie te evalueren, vooral de situatie met betrekking tot
klassieke varkenspest.

(4)

Op grond van het inspectierapport en van verdere informatie die door de Poolse autoriteiten is verstrekt, blĳkt
dat de gezondheidsstatus van varkens in Polen met
betrekking tot klassieke varkenspest bevredigend is.

(5)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

302 van 31.12.1972, blz. 28.
24 van 30.1.1998, blz. 31.
170 van 16.6.1998, blz. 16.
291 van 8.11.2001, blz. 48.

moet

dienovereenkomstig

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beschikking 98/371/EG wordt als volgt gewĳzigd:
a) Bĳlage II wordt vervangen door bĳlage I bĳ de onderhavige
beschikking.
b) Bĳlage IV wordt vervangen door bĳlage II bĳ de onderhavige beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 30 november 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

L 315/72

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

1.12.2001

BĲLAGE I
„BĲLAGE II
VOOR DE CERTIFICERING VAN VERS VLEES VEREISTE DIERGEZONDHEIDSGARANTIES
Vers vlees voor menselĳke consumptie van
Land

Code

Runderen
MC (1)

AG (2)

Varkens
MC (1)

Schapen/Geiten

AG (2)

MC (1)

AG (2)

MC (1)

AG (2)

Vers vlees bestemd
voor andere
doeleinden dan
menselĳke
consumptie

Eenhoevigen

Albanië

AL

—

—

—

—

—

—

Bosnië-Herzegovina

BA

—

—

—

—

—

—

Bulgarĳe

BG

—

—

—

D

—

E

BG-1

A

—

C

D

—

E

BG-2

—

—

—

D

—

E

Belarus

BY

—

—

—

—

—

E

Tsjechië

CZ

A

B

C

D

—

E

CZ-1

A

B

C

D

—

E

CZ-2

A

B

C

D

—

E

Estland

EE

—

—

—

—

—

E

Federale Republiek Joegoslavië

FY

—

—

—

D

—

E

FY-1

A

—

C

D

—

E

FY-2

—

—

—

D

—

E

Kroatië

HR

A

—

C

D

—

E

Hongarĳe

HU

A

B

C

D

—

E

Litouwen

LT

A

—

C

D

—

E

Letland

LV

—

—

—

—

—

E

Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië (3)

MK

—

—

C

D

—

E

Polen

PL

A

B

C

D

—

E

Roemenië

RO

A

—

C

D

—

E

Rusland

RU

—

—

—

—

—

E

Slovenië

SI

A

—

C

D

—

E

Slowakĳe

SK

A

—

C

D

—

E

A

(1) MC: Model vereist certificaat. De letters (A, B, C, D, enz.) in de tabel verwĳzen naar de certificaten met diergezondheidsgaranties, waarvan de modellen zĳn vastgesteld in
bĳlage III bĳ Beschikking 98/371/EG en die overeenkomstig artikel 2 van die beschikking van toepassing zĳn voor de betrokken herkomst en het betrokken product. Een
streepje betekent dat invoer niet is toegestaan.
(2) AG: Aanvullende garanties. De letters (a, b, c, d, enz.) in de tabel verwĳzen naar de in bĳlage IV omschreven aanvullende garanties die het land van uitvoer moet geven.
Deze aanvullende garanties moeten door het land van uitvoer worden vermeld in punt V van de certificaten waarvan de modellen zĳn vastgesteld in bĳlage III.
(3) Voorlopige code die geenszins vooruitloopt op de definitieve nomenclatuur voor dit land, die zal worden vastgelegd overeenkomstig de conclusies van de lopende
onderhandelingen in het kader van de Verenigde Naties.
NB: De invoer van vers vlees voor menselĳke consumptie is niet toegestaan tenzĳ een door het derde land van uitvoer vastgesteld programma voor de controle op residuen
door de Europese Commissie is goedgekeurd.”
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BĲLAGE II
„BĲLAGE IV
AANVULLENDE GARANTIES DIE HET GEBIED VAN UITVOER MOET GEVEN ALS DIT IN BĲLAGE II OP
GROND VAN ARTIKEL 2, LID 2, VEREIST IS
a: Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat het hierboven beschreven verse vlees verkregen is van varkens van
bedrĳven die zich ertoe hebben verbonden varkens niet te voederen met keukenafval (1), die officieel worden
gecontroleerd en die zĳn opgenomen in de lĳst die door de bevoegde autoriteit is opgesteld met het oog op de uitvoer
van varkensvlees naar de Europese Unie.”

(1) Keukenafval: alle afval van voor menselĳke consumptie bestemd voedsel uit restaurants, grootkeukens, inclusief industriële keukens
en de keuken van de veehouder zelf of van de personen die de varkens verzorgen.
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RECTIFICATIES
Rectificatie op het richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 13 september 2001 houdende de vaststelling
van bepalingen inzake de bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten buiten het eurogebied (ECB/2001/8)
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 257 van 26 september 2001)
Op bladzĳde 7, artikel 1, eerste streepje
in plaats van: „„kredietinstellingen”: instellingen zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1, van Richtlĳn 2000/12/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de
werkzaamheden van kredietinstellingen (1), gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/28/EG (2);”,
te lezen:

„„kredietstellingen”: instellingen zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1, onder a), van Richtlĳn 2000/12/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening
van de werkzaamheden van kredietinstellingen (1), zoals gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/28/EG (2).”.
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