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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 2382/2001 VAN DE RAAD
van 4 december 2001
houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 1267/1999 tot instelling van een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid
onderdanen van derde landen in naar behoren gemotiveerde uitzonderlĳke gevallen aan de aanbestedingen
kunnen deelnemen overeenkomstig de specifieke bepalingen in de basisbesluiten betreffende de samenwerking
en de passende goedkeuringsprocedures. Verordening
(EG) nr. 1267/1999 is een dergelĳk basisbesluit.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 308,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

(6)

Hierbĳ is het dienstig uit te gaan van een aantal bepalingen van het bĳ Verordening (EEG) nr. 3906/89 van de
Raad van 18 december 1989 (6) betreffende economische hulp aan bepaalde landen in Midden- en OostEuropa ingestelde Phare-programma.

(7)

Om medefinanciering van ISPA-maatregelen uit andere
externe financieringsbronnen mogelĳk te maken is een
nadere omschrĳving van de voor financiering in aanmerking komende uitgaven noodzakelĳk.

(8)

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1267/1999
moeten overigens worden aangepast om rekening te
houden met Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28
juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (7).

(9)

Het Verdrag voorziet voor de vaststelling van deze
verordening niet in andere bevoegdheden dan die van
artikel 308,

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In 2000 zĳn door de Commissie de eerste maatregelen
beoordeeld en goedgekeurd waarvoor bĳstand van de
Gemeenschap is verleend uit het bĳ Verordening (EG) nr.
1267/1999 (4) ingestelde pretoetredingsinstrument voor
structuurbeleid, hierna „ISPA” genoemd.

(2)

Uit de ervaring die intussen is opgedaan bĳ de beoordeling en goedkeuring van uit het ISPA te financieren
maatregelen, blĳkt dat een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 1267/1999 moet worden gewĳzigd.

(3)

Medefinanciering van de maatregelen, met name met
internationale financiële instellingen, en de inbreng van
particuliere financiële middelen zĳn belangrĳk voor het
functioneren van het ISPA. In bepaalde gevallen is de
toegang tot andere financieringsbronnen dan de bĳstand
van de Gemeenschap onontbeerlĳk om de begunstigde
landen in staat te stellen te zorgen voor medefinanciering van maatregelen die ten volle aan de bĳstandverleningsvoorwaarden en de doelstellingen van het ISPA
beantwoorden.

(4)

(5)

Om gezamenlĳke medefinanciering met internationale
financiële instellingen en/of uit particuliere financieringsbronnen mogelĳk te maken of te vergemakkelĳken,
moet worden voorzien in de mogelĳkheid om na onderzoek van elk afzonderlĳk geval af te wĳken van de
algemene voorschriften inzake de deelneming aan
aanbestedingen, gunningen, opdrachten en contracten
die uit het ISPA worden medegefinancierd.
Artikel 114, lid 2, van het Financieel Reglement van 21
december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (5) bepaalt dat

(1) PB C 180 E van 26.6.2001, blz. 197.
(2) Advies uitgebracht op 20 september 2001 (nog niet verschenen in
het Publicatieblad).
(3) PB C 221 van 7.8.2001, blz. 166.
4
( ) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 73.
(5) PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1. Reglement laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 2673/1999 (PB L 326 van
18.12.1999, blz. 1).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1267/1999 wordt als volgt gewĳzigd:
1. het volgende artikel 6 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 6 bis
Plaatsing van opdrachten
1.
Bĳ maatregelen waarvoor de Gemeenschap de enige
bron van externe hulp is, staat de deelneming aan aanbestedingen, gunningen, opdrachten en contracten onder
dezelfde voorwaarden open voor iedere natuurlĳke of
rechtspersoon uit de lidstaten en uit de in artikel 1, lid 1,
tweede alinea, bedoelde landen.
(6) PB L 375 van 23.12.1989, blz. 11. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 2666/2000 (PB L 306 van 7.12.2000, blz.
1).
7
( ) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Lid 1 is eveneens van toepassing bĳ medefinanciering.

3. de leden 1, 2 en 3 van artikel 14 worden vervangen door:

In geval van medefinanciering kan de deelneming van derde
landen aan aanbestedingen, gunningen, opdrachten en
contracten door de Commissie evenwel worden toegestaan
na een onderzoek van ieder geval afzonderlĳk.”;

„1.
De Commissie wordt bĳgestaan door een comité,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie,
hierna „het comité” genoemd. De Europese Investeringsbank
wĳst een vertegenwoordiger aan, die niet aan de stemmingen deelneemt.

2.

2. aan artikel 7 wordt het onderstaande lid toegevoegd:
„8.
Bĳ medefinanciering van een maatregel door internationale financiële instellingen kunnen ter berekening van de
totale voor financiering in aanmerking komende uitgaven
voor de maatregel ook de uitgaven worden meegeteld die
aan de in lid 7 bedoelde regels inzake het in aanmerking
komen voor financiering voldoen, maar worden gedaan
volgens procedures die eigen zĳn aan andere externe financieringsbronnen dan de bĳstand van de Gemeenschap en
door de betrokken financiële instellingen worden gefinancierd.”;

2.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn
artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
3.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG
bedoelde termĳn wordt op een maand vastgesteld.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 4 december 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
D. REYNDERS
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VERORDENING (EG) Nr. 2383/2001 VAN DE COMMISSIE
van 6 december 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 7 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 198 van 15.7.1998, blz. 4.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 6 december 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor
de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

052
204
999
052
220
628
999
052
204
999
052
204
388
508
528
999
052
204
999

102,8
62,7
82,8
160,3
225,9
169,6
185,3
141,0
155,8
148,4
64,3
50,2
40,4
22,4
31,2
41,7
67,5
63,9
65,7

052
204
464
999
052
388
600
999
060
400
404
720
728
999
052
064
400
720
999

64,2
88,4
161,2
104,6
59,4
49,2
49,9
52,8
37,9
75,7
87,3
120,7
114,0
87,1
103,1
66,2
76,9
111,4
89,4

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

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. 2384/2001 VAN DE COMMISSIE
van 6 december 2001
tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bĳ uitvoer van witte suiker voor de
negentiende deelinschrĳving in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr.
1430/2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

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

(2)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1430/2001 van de
Commissie van 13 juli 2001 betreffende een permanente
inschrĳving voor de vaststelling van heffingen en/of
restituties bĳ uitvoer van witte suiker (2) worden deelinschrĳvingen gehouden voor de uitvoer van deze suiker.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1430/2001 naar gelang van het
geval, wordt een maximumbedrag van de restitutie bĳ
uitvoer vastgesteld voor de betrokken deelinschrĳving,
waarbĳ met name rekening wordt gehouden met de
situatie en de te verwachten ontwikkeling van de suikermarkt in de Gemeenschap en daarbuiten.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de negentiende deelinschrĳving voor witte suiker,
gehouden krachtens Verordening (EG) nr. 1430/2001, wordt
het maximumbedrag van de restitutie bĳ uitvoer vastgesteld op
40,834 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 7 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 192 van 14.7.2001, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 2385/2001 VAN DE COMMISSIE
van 6 december 2001
tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prĳzen en de bedragen van de
aanvullende invoerrechten voor melasse
markt representatieve hoeveelheid. Er moet evenmin
rekening worden gehouden met die aanbiedingsprĳzen
waarvan mag worden aangenomen dat ze niet representatief zĳn voor de werkelĳke marktontwikkeling.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1422/95 van de Commissie van
23 juni 1995 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de
uitvoeringsbepalingen voor de invoer van melasse en tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 785/68 (2), en met name op
artikel 1, lid 2, en artikel 3, lid 1,

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

In Verordening (EG) nr. 1422/95 is bepaald dat de cifinvoerprĳs voor melasse, hierna „representatieve prĳs”
genoemd, wordt vastgesteld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 785/68 van de Commissie (3). Deze prĳs
geldt voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 785/68.
De representatieve prĳs voor melasse wordt berekend
voor een plaats van grensoverschrĳding van de Gemeenschap, namelĳk Amsterdam. Bĳ de berekening van deze
prĳs moet worden uitgegaan van de gunstigste aankoopmogelĳkheden op de wereldmarkt, die worden vastgesteld op grond van de noteringen of prĳzen op deze
markt, aangepast op basis van de eventuele kwaliteitsverschillen ten opzichte van de standaardkwaliteit. De standaardkwaliteit van melasse is vastgesteld bĳ Verordening
(EEG) nr. 785/68.
Voor de constatering van de gunstigste aankoopmogelĳkheden op de wereldmarkt moet rekening worden
gehouden met alle gegevens betreffende de op de
wereldmarkt gedane aanbiedingen, de op belangrĳke
markten in derde landen geconstateerde prĳzen en de in
het internationale handelsverkeer tot stand gekomen
verkooptransacties, waarvan de Commissie door de
lidstaten of op eigen initiatief kennis heeft genomen.
Krachtens artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 785/68
bĳ die constatering kan worden uitgegaan van een
gemiddelde van verschillende prĳzen wanneer dat
gemiddelde beschouwd kan worden als representatief
voor de werkelĳke marktontwikkeling.
Er wordt geen rekening met die gegevens gehouden
wanneer de goederen niet van gezonde handelskwaliteit
zĳn of wanneer de in de aanbieding vermelde prĳs
slechts betrekking heeft op een geringe en niet voor de

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 141 van 24.6.1995, blz. 12.
(3) PB L 145 van 27.6.1968, blz. 12.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten
voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1422/95
bedoelde producten worden vastgesteld zoals aangegeven in de
bĳlage.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 7 december 2001.

7.12.2001
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 6 december 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de
representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor melasse
(in EUR)
Toe te passen recht bĳ invoer
als gevolg van schorsing
van de invoerrechten,
als bedoeld in artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 1422/95,
per 100 kg netto van het
betrokken product (2)

Representatieve prĳs
per 100 kg netto
van het betrokken product

Aanvullend recht
per 100 kg netto
van het betrokken product

1703 10 00 (1)

9,25

—

0

1703 90 00 (1)

13,45

—

0

GN-code

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 785/68.
(2) Dit bedrag vervangt, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1422/95, het voor deze producten vastgestelde bedrag van het
recht van het gemeenschappelĳk douanetarief.
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VERORDENING (EG) Nr. 2386/2001 VAN DE COMMISSIE
van 6 december 2001
tot wĳziging van de restituties bĳ uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

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

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 27, lid
5, derde alinea,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

De restituties bĳ uitvoer in onveranderde vorm van de in artikel
1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1260/2001
bedoelde producten, welke niet gedenatureerd zĳn, die vastgesteld zĳn in de bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 2316/2001,
worden gewĳzigd overeenkomstig de bedragen aangegeven in
de bĳlage.

(1)

De bĳ uitvoer van witte en ruwe suiker toe te passen
restituties zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2316/
2001 van de Commissie (2), gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 2342/2001 (3).

(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-

Artikel 1

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 7 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 december 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.
(3) PB L 315 van 1.12.2001, blz. 24.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 6 december 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
34,80
34,69
34,80

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

0,3771
37,71
37,83
37,83
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 28, 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. 2387/2001 VAN DE COMMISSIE
van 6 december 2001
houdende erkenning van de in Hongarĳe verrichte, aan invoer in de Europese Gemeenschap
voorafgaande handelsnormcontroles inzake verse groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

In Hongarĳe ingevoerde verse groenten en fruit van
oorsprong uit de Gemeenschap worden, wanneer zĳ
vergezeld gaan van een door een bevoegde instantie van
een lidstaat afgegeven normcontrolecertificaat, niet aan
uitgebreide kwaliteitscontroles onderworpen voordat zĳ
op de Hongaarse markt in het vrĳe verkeer worden
gebracht.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor verse groenten en fruit,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 911/2001 van de Commissie (2), en
met name op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
In Verordening (EG) nr. 1148/2001 van de Commissie
van 12 juni 2001 betreffende de handelsnormcontroles
voor verse groenten en fruit (3), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2379/2001 (4) is bepaald dat de Commissie
op verzoek van een derde land de door dat derde land
vóór de invoer in de Gemeenschap verrichte handelsnormcontroles kan erkennen, mits aan de voorwaarden
van artikel 7 van die verordening is voldaan.

(1)

De Hongaarse autoriteiten hebben op 30 augustus 2001
bĳ de Commissie een verzoek ingediend om erkenning
van de handelsnormcontroles die onder verantwoordelĳkheid van het ministerie van Landbouw en Regionale
Ontwikkeling worden uitgevoerd door de instanties voor
diergezondheids- en levensmiddelencontrole. Uit dit
verzoek blĳkt dat de Hongaarse instanties voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole over het nodige
personeel, het nodige materieel en de nodige installaties
voor de uitvoering van de controles beschikken, dat zĳ
methoden toepassen die gelĳkwaardig zĳn aan de in
artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1148/2001 bedoelde,
en dat de uit Hongarĳe naar de Gemeenschap uitgevoerde verse groenten en fruit aan de communautaire
handelsnormen moeten voldoen.

(2)

Uit door de lidstaten meegedeelde gegevens die in het
bezit zĳn van de diensten van de Commissie, blĳkt dat
het in de periode 1997-2000 vrĳ zelden is voorgekomen
dat uit Hongarĳe ingevoerde verse groenten en fruit niet
aan de handelsnormen voldeden.

(3)

De Hongaarse controlediensten en de autoriteiten die op
deze diensten toezicht houden, nemen al vele jaren
regelmatig deel aan de internationale activiteiten op het
gebied van de vaststelling van handelsnormen voor
groenten en fruit, zoals de werkgroep voor de normalisatie van bederfelĳke voedingsmiddelen en voor kwaliteitsbevordering van de UN/ECE (Economische
Commissie voor Europa van de Verenigde Naties) en de
OESO-regeling inzake de toepassing van internationale
normen voor groenten en fruit.

(4)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

297
129
156
321

van
van
van
van

21.11.1996, blz. 1.
11.5.2001, blz. 3.
13.6.2001, blz. 9.
6.12.2001, blz. 15.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De door Hongarĳe verrichte handelsnormcontroles inzake
groenten en fruit van oorsprong uit Hongarĳe worden overeenkomstig de voorwaarden van artikel 7, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 1148/2001 erkend.
Artikel 2
De officiële correspondent voor Hongarĳe die verantwoordelĳk
is voor de controles en de controlediensten die met de
controles zĳn belast, zoals bedoeld in artikel 7, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 1148/2001, zĳn vermeld in bĳlage I bĳ
deze verordening.
Artikel 3
1.
De in artikel 7, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG)
nr. 1148/2001 bedoelde certificaten, die worden afgegeven na
afloop van de in artikel 1 van deze verordening bedoelde
controles, moeten worden opgesteld op formulieren volgens
het in bĳlage II bĳ deze verordening opgenomen model.
2.
In afwĳking van het bepaalde in artikel 7, lid 3, zesde
alinea, van Verordening (EG) nr. 1148/2001, mag vak 3 van
het in lid 1 van dit artikel bedoelde formulier gedeeltelĳk in de
Hongaarse taal zĳn gedrukt.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van de dag van bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks C, van
het in artikel 7, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1148/2001
bedoelde bericht inzake het opzetten van de administratieve
samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Hongarĳe.

7.12.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BĲLAGE I
Officiële correspondent als bedoeld in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1148/2001
Ministerie van Landbouw en Regionale Ontwikkeling
Directie Diergezondheid en Levensmiddelencontrole
Kossuth L. tér 11.
H-1055 Boedapest
Telefoon (36-1) 301 45 30
Fax (36-1) 301 46 69

Controlediensten als bedoeld in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1148/2001
Budapest fövárosi állategészségügyi és élelmiszer ellenörzo állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Boedapest
Lehel út 43-47
H-1135 Boedapest
Telefoon (36-1) 239 01 71
Fax (36-1) 239 01 71
Bács-Kiskun megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Bács-Kiskun
Halasi út 34
H-6001 Kecskemét
Telefoon (36-76) 48 70 51
Fax (36-76) 32 80 08
Baranya megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Baranya
Megyeri út 24
H-7601 Pécs
Telefoon (36-72) 52 02 00
Fax (36-72) 52 02 20
Békés megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Békes
Szerdahelyi u. 2
H-5601 Békéscsaba
Telefoon (36-66) 45 35 53
Fax (36-66) 44 17 29
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Borsod-Abaúj-Zemplén
Vologda u. 1
H-3501 Miskolc
Telefoon (36-46) 34 20 22
Fax (36-46) 34 20 23
Csongrád megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Csongrád
Vasasszentpéteri u. 9
H-6724 Szeged
Telefoon (36-62) 42 56 90
Fax (36-62) 42 56 80
Fejér megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Fejér
Csikvári u. 15
H-8001 Székesfehérvár
Telefoon (36-22) 51 11 60
Fax (36-22) 50 20 63
GyörMoson-Sopron megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Györ-Moson-Sopron
Régi Vesprémi u. 10
H-9200 Györ
Telefoon (36-96) 41 88 11
Fax (36-96) 41 88 32
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Hajdú-Bihar megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Hajdú-Bihar
Diószegi u. 30
H-4013 Debrecen
Telefoon (36-52) 52 62 95
Fax (36-52) 44 28 41
Heves megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Heves
Szövetkezet u. 4
H-3301 Eger
Telefoon (36-36) 31 23 88
Fax (36-36) 51 57 46
Jász-Nagykun-Szolnok megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Jász-Nagykun-Szolnok
Verseghy u. 9
H-5001 Szolnok
Telefoon (36-56) 42 47 44
Fax (36-56) 42 01 01
Komárom-Esztergom megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Komárom-Esztergom
Györi u. 29
H-2801 Tatabánya
Telefoon (36-34) 31 60 77
Fax (36-34) 38 06 88
Nógrád megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Nógrád
Baglyasi u. 2
H-3101 Salgótarján
Telefoon (36-32) 44 13 88
Fax (36-32) 44 08 90
Pest megyéi állategészségügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Pest
Koltán S. u. 1
H-2100 Gödöllö
Telefoon (36-28) 42 06 11
Fax (36-28) 41 00 44
Somogy megyei állategészségügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Somogy
Cseri major
H-7400 Kaposvár
Telefoon (36-82) 31 13 11
Fax (36-82) 31 23 57
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomäs
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Szabolcs-Szatmár-Bereg
Keleti u. 1
H-4401 Nyíregyháza
Telefoon (36-42) 45 12 00
Fax (36-42) 45 12 21
Tolna megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Tolna
Tormay B. u. 18
H-7101 Szekszárd
Telefoon (36-74) 41 54 22
Fax (36-74) 31 24 23
Vas megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Vas
Zanati u. 3
H-9700 Szombathely
Telefoon (36-94) 31 31 56
Fax (36-94) 32 78 52
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Veszprém megyei állategészségügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Veszprém
Dózsa Gy. u. 33
H-8201 Veszprém
Telefoon (36-88) 32 62 11
Fax (36-88) 32 84 99
Zala megyei állategészsègügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Instantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de regio Zala
Göcseji u. 18
H-8901 Zalaegerszeg
Telefoon (36-92) 31 43 51
Fax (36-92) 31 13 54
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VERORDENING (EG) Nr. 2388/2001 VAN DE COMMISSIE
van 6 december 2001
tot afwĳking, voor Spanje en Italië, van artikel 1, lid 1, en artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr.
2366/98 houdende uitvoeringsbepalingen van de productiesteunregeling voor olĳfolie voor de
verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2003/2004
zodat de Spaanse en Italiaanse autoriteiten de aangiften
in het GIS kunnen invoeren naarmate deze worden ingediend en onmiddellĳk de eventueel noodzakelĳke correcties kunnen verwerken. Daarom is het dienstig, rekening
houdend met de belangrĳke rol van het GIS voor de
verbetering van de controles, in Spanje en Italië de
uiterste data voor het indienen van de teeltaangiften
voor het verkoopseizoen 2001/2002, namelĳk
1 december 2001 voor de olĳventelers en 1 januari
2002 voor de producentenorganisaties of unies daarvan,
te vervangen door respectievelĳk 1 maart 2002 en 1
april 2002. De verlenging van de termĳn voor de indiening van de teeltaangiften voor de olĳventelers en de
producentenorganisaties of unies daarvan laat de toepassing van de controlevoorschriften binnen de in de
communautaire voorschriften bepaalde termĳnen
onverlet.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van 22
september 1966 houdende de totstandbrenging van een
gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector oliën en
vetten (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1513/
2001 (2), en met name op artikel 5,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1638/98 van de Raad van 20
juli 1998 tot wĳziging van Verordening nr. 136/66/EEG
houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelĳke
ordening der markten in de sector oliën en vetten (3), gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1513/2001, en met name op artikel 2,
lid 4,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2261/84 van de Raad van 17
juli 1984 houdende algemene voorschriften inzake de toekenning van de productiesteun voor olĳfolie en de steun aan de
producentenorganisaties (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1639/98 (5), en met name op artikel 19,
Overwegende hetgeen volgt:
Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2366/98 van de
Commissie van 30 oktober 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van de productiesteunregeling voor olĳfolie
voor de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2003/
2004 (6), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2070/2001 (7), bepaalt dat elke olĳvenproducent vóór
1 december van elk verkoopseizoen een teeltaangifte
moet indienen.

(1)

Artikel 20, lid 1, van diezelfde verordening bepaalt dat
de producentenorganisaties, of, in voorkomend geval, de
unies daarvan, vóór 1 januari van elk verkoopseizoen de
teeltaangiften van hun leden of de eventuele wĳzigingen
ten opzichte van de vorige teeltaangiften bĳ de bevoegde
instantie van de betrokken lidstaat indienen.

(2)

Het geografisch informatiesysteem (GIS) in Spanje en
Italië zou zo snel mogelĳk in gebruik moeten worden
genomen om de teeltaangiften na 1 december 2001
rechtstreeks te kunnen registreren. De termĳn voor de
indiening van de teeltaangiften voor olĳventelers en
producentenorganisaties, of unies daarvan, voor het
verkoopseizoen 2001/2002 moet worden verlengd,

(3)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

172 van 30.9.1966, blz. 3025/66.
L 201 van 26.7.2001, blz. 4.
L 210 van 28.7.1998, blz. 32.
L 208 van 3.8.1984, blz. 3.
L 210 van 28.7.1998, blz. 38.
L 293 van 31.10.1998, blz. 50.
L 280 van 24.10.2001, blz. 3.

(4)

Aangezien onder andere de datum 1 december 2001
moet worden verschoven, moet worden bepaald dat
deze verordening van toepassing is met ingang van 30
november 2001.

(5)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In afwĳking van artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr.
2366/98 en onverminderd de in de communautaire voorschriften voorgeschreven controles, mogen de olĳvenproducenten in Spanje en Italië de teeltaangifte voor het verkoopseizoen 2001/2002 die betrekking heeft op de productieve olĳfbomen en de situatie van de door hen geëxploiteerde olĳfboomgaarden per 1 november van dat verkoopseizoen, uiterlĳk
op 1 maart 2002 indienen.

Artikel 2
In afwĳking van artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr.
2366/98 mogen, wat het verkoopseizoen 2001/2002 betreft,
de producentenorganisaties, of, in voorkomend geval, de unies
daarvan, in Spanje en Italië de teeltaangiften van hun leden of
de eventuele wĳzigingen ten opzichte van de vorige teeltaangiften, uiterlĳk op 1 april 2002 indienen.
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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 30 november 2001.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 2389/2001 VAN DE COMMISSIE
van 6 december 2001
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van zachte tarwe in het kader van de
inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 943/2001
restitutie bĳ uitvoer vast te stellen, daarbĳ rekening
houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1501/95 bedoelde criteria. In dat geval wordt gegund
aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte niet hoger is
dan de vastgestelde maximumrestitutie.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 602/2001 (4), en
met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Een openbare inschrĳving voor de restitutie bĳ uitvoer
van zachte tarwe naar alle derde landen met uitzondering van Polen, is opengesteld bĳ Verordening (EG) nr.
943/2001 van de Commissie (5).

(2)

In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 is bepaald
dat de Commissie, op grond van de meegedeelde
offertes, volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een maximum-

(3)

De toepassing van de bovenbedoelde criteria op de
huidige marktsituatie leidt voor de betrokken graansoort
tot de 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
Voor de offertes die van 30 november tot en met 6 december
2001 in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening
(EG) nr. 943/2001 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bĳ uitvoer van zachte tarwe vastgesteld op 0,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 7 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 december 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 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
89 van 29.3.2001, blz. 16.
133 van 16.5.2001, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 2390/2001 VAN DE COMMISSIE
van 6 december 2001
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van gerst in het kader van de inschrĳving
bedoeld in Verordening (EG) nr. 1558/2001
restitutie bĳ uitvoer vast te stellen, daarbĳ rekening
houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1501/95 bedoelde criteria. In dat geval wordt gegund
aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte niet hoger is
dan de vastgestelde maximumrestitutie.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 602/2001 (4), en
met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
Een openbare inschrĳving voor de restitutie bĳ uitvoer
van gerst naar alle derde landen, met uitzondering van
de Verenigde Staten van Amerika en Canada, is opengesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1558/2001 van de
Commissie (5).

(1)

In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 is bepaald
dat de Commissie, op grond van de meegedeelde
offertes, volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een maximum-

(2)

(3)

De toepassing van de bovenbedoelde criteria op de
huidige marktsituatie leidt voor de betrokken graansoort
tot de 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
Voor de offertes die van 30 november tot en met 6 december
2001 in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening
(EG) nr. 1558/2001 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bĳ uitvoer van gerst vastgesteld op 0,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 7 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 december 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 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
89 van 29.3.2001, blz. 16.
205 van 31.7.2001, blz. 33.
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VERORDENING (EG) Nr. 2391/2001 VAN DE COMMISSIE
van 6 december 2001
betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zĳn meegedeeld in het kader van de openbare
inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1005/2001
van de meegedeelde offertes besluiten geen gevolg te
geven aan de openbare inschrĳving.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 602/2001 (4), en
met name op artikel 7,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Er is een openbare inschrĳving voor de restitutie bĳ
uitvoer van rogge naar alle derde landen opengesteld bĳ
Verordening (EG) nr. 1005/2001 van de Commissie (5).

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1501/95 kan de Commissie volgens de procedure van
artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 op grond

(3)

Met name rekening houdend met de in artikel 1 van
Verordening (EG) nr. 1501/95 bedoelde criteria, is het
niet wenselĳk een maximumrestitutie vast te stellen.

(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
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 30
november tot en met 6 december 2001 zĳn meegedeeld in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 1005/2001 bedoelde
inschrĳving voor de restitutie bĳ uitvoer van rogge.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 7 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 december 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 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
89 van 29.3.2001, blz. 16.
140 van 24.5.2001, blz. 10.
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VERORDENING (EG) Nr. 2392/2001 VAN DE COMMISSIE
van 6 december 2001
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van haver in het kader van de inschrĳving
bedoeld in Verordening (EG) nr. 1789/2001
Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te stellen, daarbĳ rekening
houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1501/95 bedoelde criteria. In dat geval wordt gegund
aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte niet hoger is
dan de vastgestelde maximumrestitutie.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 602/2001 (4),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1789/2001 van de Commissie
van 12 september 2001 betreffende een bĳzondere interventiemaatregel voor granen in Finland en Zweden (5), en met name
op artikel 8,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Er is een openbare inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer uit Finland en Zweden van in die
landen geproduceerde haver naar alle derde landen
opengesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1789/2001.

(2)

In artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1789/2001 is
bepaald dat de Commissie, op grond van de meegedeelde offertes, volgens de procedure van artikel 23 van

(3)

De toepassing van de bovenbedoelde criteria op de
huidige marktsituatie leidt voor de betrokken graansoort
tot de 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
Voor de offertes die van 30 november tot en met 6 december
2001 in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening
(EG) nr. 1789/2001 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bĳ uitvoer van haver vastgesteld op 0,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 7 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 december 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 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
89 van 29.3.2001, blz. 16.
243 van 13.9.2001, blz. 15.

L 323/22

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

7.12.2001

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

RAAD
BESLUIT Nr. 3/2001 VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-SLOVENIË
van 4 juli 2001
tot vaststelling van de financiële bĳdrage van Slovenië voor de deelname aan de programma's
Socrates II en Jeugd in de jaren 2001 tot en met 2006
(2001/864/EG)
DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Europaovereenkomst waarbĳ een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzĳds, en de Republiek Slovenië, anderzĳds, met name op artikel
106 (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Besluit nr. 2/2000 van de Associatieraad EU-Slovenië van 4 augustus 2000 (2) zĳn de voorwaarden voor de deelname van Slovenië aan de tweede fase van de programma's Leonardo da Vinci
en Socrates vastgesteld; dat besluit is van toepassing voor de duur van deze programma's.

(2)

Bĳ Besluit nr. 3/2000 van de Associatieraad EU-Slovenië van 29 september 2000 (3) zĳn de
voorwaarden voor de deelname van Slovenië aan het programma Jeugd vastgesteld; dat besluit is van
toepassing voor de duur van dit programma.

(3)

In bĳlage II, punt 2, van Besluit nr. 2/2000 en in bĳlage II, punt 1, van Besluit nr. 3/2000 staat
vermeld dat de door Slovenië aan de begroting van de Europese Unie te betalen bĳdrage voor
deelname aan deze programma's in de jaren 2001 tot en met 2006 in de loop van het jaar 2000
door de Associatieraad wordt vastgesteld,

BESLUIT:

Artikel 1
De bĳdrage van Slovenië aan de begroting van de Europese Unie voor deelname aan het programma
Socrates II in de jaren 2001 tot en met 2006 bedraagt (in):
(in EUR)
Jaar 2001

Jaar 2002

Jaar 2003

Jaar 2004

Jaar 2005

Jaar 2006

989 000

1 013 000

1 036 000

1 064 000

1 096 000

1 137 000

(1) PB L 51 van 26.2.1999, blz. 3.
(2) PB L 248 van 3.10.2000, blz. 28.
(3) PB L 290 van 17.11.2000, blz. 30.
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Artikel 2
De bĳdrage van Slovenië aan de begroting van de Europese Unie voor deelname aan het programma Jeugd
in de jaren 2001 tot en met 2006 bedraagt (in):
(in EUR)
Jaar 2001

Jaar 2002

Jaar 2003

Jaar 2004

Jaar 2005

Jaar 2006

570 000

604 000

639 000

671 000

703 000

746 000

Artikel 3
Onderstaand schema geeft de benodigde Phare-middelen weer:
— voor de bĳdrage aan het programma Socrates II: jaarlĳks de volgende bedragen (in):
(in EUR)
Jaar 2001

Jaar 2002

Jaar 2003

Jaar 2004

Jaar 2005

Jaar 2006

396 000

334 000

269 000

202 000

132 000

57 000

— voor de bĳdrage aan het programma Jeugd: jaarlĳks de volgende bedragen (in):
(in EUR)
Jaar 2001

Jaar 2002

Jaar 2003

Jaar 2004

Jaar 2005

Jaar 2006

274 000

260 000

243 000

221 000

197 000

172 000

Het resterende gedeelte van Sloveniës bĳdrage wordt met middelen uit Sloveniës nationale begroting gedekt.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op de datum van goedkeuring door de Associatieraad.
Gedaan te Brussel, 4 juli 2001.
Voor de Associatieraad
De voorzitter
L. MICHEL
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BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 6 november 2001
houdende machtiging van het Koninkrĳk Spanje tot het toepassen van een maatregel die afwĳkt
van artikel 11 van de Zesde Richtlĳn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen
der lidstaten inzake omzetbelasting
(2001/865/EG)
grondstof geleverd door de koper van de dienst en
gebruikt voor de vervaardiging van het eindproduct.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op de Zesde Richtlĳn 77/388/EEG van de Raad van 17
mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der
lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelĳk stelsel
van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (1), hierna „Zesde BTW-Richtlĳn” genoemd, en met name
op artikel 27,

(6)

Deze afwĳking heeft tot doel misbruik van de vrĳstelling
voor beleggingsgoud en dus van bepaalde vormen van
belastingfraude en -ontwĳking te voorkomen; zĳ beantwoordt derhalve aan de voorwaarden van artikel 27 van
de Zesde BTW-Richtlĳn.

(7)

Bedoelde vormen van belastingfraude of -ontwĳking
bestaan in hoofdzaak uit de aankoop van van BTW
vrĳgesteld beleggingsgoud en het verwerken van dat
goud in juwelen of andere goederen, waarbĳ geen BTW
over de waarde van het bĳ de transactie verwerkte beleggingsgoud wordt aangerekend.

(8)

De afwĳking wordt toegekend tot en met 31 december
2004, omdat het daardoor mogelĳk zal zĳn de afwĳkende maatregel bĳ het verstrĳken van die termĳn
opnieuw te bekĳken in het licht van de ontwikkelingen
betreffende de toepassing van de bĳ Richtlĳn 98/
80/EG (2) ingevoerde speciale regeling voor beleggingsgoud.

(9)

De afwĳkende maatregel zal geen ongunstige gevolgen
hebben voor de eigen middelen van de Europese
Gemeenschappen uit de belasting over de toegevoegde
waarde,

Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bĳ door het Secretariaat-generaal van de Commissie op
7 maart 2001 geregistreerd schrĳven heeft de Spaanse
regering, op grond van artikel 27 van de Zesde BTWRichtlĳn, verzocht om machtiging tot het toepassen van
een maatregel die afwĳkt van het bepaalde in artikel 11,
A, punt 1, onder a), van genoemde richtlĳn.
Op grond van artikel 27, lid 1, van de Zesde BTWRichtlĳn kan de Raad op voorstel van de Commissie met
eenparigheid van stemmen elke lidstaat machtigen,
bĳzondere, van de bepalingen van deze richtlĳn afwĳkende maatregelen te treffen ten einde de belastingheffing te vereenvoudigen dan wel bepaalde vormen van
belastingfraude of -ontwĳking te voorkomen.
In overeenstemming met voornoemd artikel 27 werden
de andere lidstaten bĳ brief van 15 maart 2001 van het
verzoek van het Koninkrĳk Spanje in kennis gesteld.

(4)

In artikel 11, A, punt 1, onder a), van de Zesde BTWRichtlĳn wordt bepaald dat, in beginsel, de maatstaf van
heffing voor goederenleveringen en diensten alles omvat
wat de leverancier of dienstverrichter voor deze handelingen als tegenprestatie verkrĳgt of moet verkrĳgen van
de zĳde van de koper, van de ontvanger of van een
derde.

(5)

In afwĳking van die bepaling heeft het Koninkrĳk Spanje
verzocht om machtiging tot het in de maatstaf van
heffing voor een dienst die de verwerking van beleggingsgoud omvat, opnemen van de waarde van de

(1) PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 2001/41/EG (PB L 22 van 24.1.2001, blz. 17).

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
In afwĳking van het bepaalde in artikel 11, A, punt 1, onder a),
van de Zesde BTW-Richtlĳn wordt, voor de levering van
goederen of diensten die de verwerking van vrĳgesteld beleggingsgoud omvatten, het Koninkrĳk Spanje gemachtigd tot het
in de maatstaf van heffing opnemen van de waarde, overeenkomend met de dagprĳs voor beleggingsgoud, van het in het
eindproduct verwerkte goud.

Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde machtiging verstrĳkt op 31 december
2004.
(2) PB L 281 van 17.10.1998, blz. 31.
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Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot het Koninkrĳk Spanje.
Gedaan te Brussel, 6 november 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
D. REYNDERS
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COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 december 2001
met betrekking tot specifieke financiële bĳstand van de Gemeenschap voor het door Zweden
ingediende surveillanceprogramma voor Campylobacter bĳ slachtkuikens
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3820)
(Slechts de tekst in de Zweedse taal is authentiek)

(2001/866/EG)
gedocumenteerd moet worden en dat de doeltreffendheid van procedures om de prevalentie van Campylobacter op de bedrĳven terug te brengen, nader onderzoek vereist.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni
1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 2001/572/EG (2), en met
name op de artikelen 19 en 20,

(6)

In 1991 is een door de vereniging van de Zweedse
pluimveevleesindustrie beheerd surveillanceprogramma
voor slachtkuikens van start gegaan. Dit programma, dat
de bemonstering van koppels op het abattoir en vrĳwillige maatregelen op de pluimveebedrĳven omvat, heeft
enig succes gehad bĳ de vermindering van de prevalentie
van Campylobacter in de koppels slachtkuikens.

(7)

Teneinde financiële steun van de Gemeenschap te
krĳgen, hebben de Zweedse autoriteiten op 31 mei
2000 een meerjarig nationaal surveillanceprogramma
voor Campylobacter bĳ slachtkuikens en op 13 oktober
2000 een herzien programma ingediend om de prevalentie in zowel de primaire productie als in de voedselketen te ramen en geleidelĳk de uitvoering van hygiënemaatregelen op de bedrĳven te versterken teneinde de
prevalentie op de bedrĳven en vervolgens langs de voedselketen te doen afnemen. Dit programma is op 1 juli
2001 van start gegaan.

(8)

Genoemd programma kan mogelĳk waardevolle technische en wetenschappelĳke informatie voor de ontwikkeling van de communautaire veterinaire wetgeving
verschaffen.

(9)

Gezien het belang van Campylobacter als zoönose, is het
nuttig voor een bepaalde periode, doch gedurende maximaal vier jaar financiële steun te verlenen om bepaalde
door Zweden gemaakte kosten te dekken en waardevolle
technische en wetenschappelĳke informatie te verzamelen. Om budgettaire redenen wordt de bĳstand van de
Gemeenschap jaarlĳks vastgesteld. Bĳ Beschikking 2001/
29/EG van de Commissie (3) heeft de Gemeenschap
financiële steun verstrekt voor de tweede helft van 2001.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De bescherming van de menselĳke gezondheid tegen
ziekten en infecties die direct of indirect van dieren op
de mens kunnen worden overgedragen (zoönoses), is
van het allerhoogste belang.

(2)

De Gemeenschap werkt momenteel aan de herziening
van haar beleid inzake de bestrĳding en preventie van
zoönoses.

(3)

In dit kader werd het Wetenschappelĳk Comité voor
veterinaire maatregelen in verband met de volksgezondheid verzocht advies uit te brengen op basis van het
beleid ter bestrĳding van zoönoses, waarin speciale
aandacht moest worden geschonken aan de beoordeling
van de risico's in verband met zoönotische ziekten die
een groot probleem voor de volksgezondheid vormen.

(4)

(5)

In zĳn conclusies bĳ het advies van 12 april 2000 heeft
het Wetenschappelĳk Comité voor veterinaire maatregelen in verband met de volksgezondheid Salmonella en
Campylobacter aangemerkt als de op het ogenblik
belangrĳkste door voedsel overgedragen zoönoses, gelet
op het aantal gemelde gevallen bĳ de mens.
Erkend wordt dat er leemten zĳn in de kennis van de
epidemiologie van Campylobacter als een door voedsel
overgedragen zoönose en in bovengenoemd advies werd
er met name op gewezen dat de doeltreffendheid van
stringente hygiënemaatregelen op pluimveebedrĳven

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.
(2) PB L 203 van 28.7.2001, blz. 16.

(3) PB L 6 van 11.1.2001, blz. 22.
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De Zweedse autoriteiten hebben op 31 mei 2001 een
programma voor financiële bĳstand van de Gemeenschap in 2002 en op 26 juli 2001 en 19 oktober 2001
een herzien programma ingediend. De voor de periode
van 1 januari 2002 tot 31 december 2002 verleende
financiële bĳstand bedraagt maximaal 160 000 EUR.
Ingevolge artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1258/1999 van de Raad (1) worden veterinaire en fytosanitaire maatregelen die volgens communautaire voorschriften worden uitgevoerd, gefinancierd uit de afdeling
Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw. Voor financiële controles zĳn de
artikelen 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 1258/1999
van toepassing.
De financiële bĳstand van de Gemeenschap wordt
verleend voorzover de voorgenomen maatregelen
daadwerkelĳk worden uitgevoerd en op voorwaarde dat
de autoriteiten de nodige informatie verstrekken binnen
de daarvoor vastgestelde termĳnen.
De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1.
Het door Zweden ingediende surveillanceprogramma
voor Campylobacter bĳ slachtkuikens wordt hierbĳ goedgekeurd voor een periode van twaalf maanden die ingaat op 1
januari 2002.
2.
De financiële bĳstand van de Gemeenschap voor het in
lid 1 bedoelde programma bedraagt 50 % van de door Zweden
gedane uitgaven (exclusief BTW) voor laboratoriumtests, tot
150 SEK per test, en met een maximum van 160 000 EUR.

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

L 323/27
Artikel 2

De in artikel 1, lid 2, bedoelde financiële bĳstand wordt aan
Zweden verleend op voorwaarde dat:
a) uiterlĳk op 1 januari 2002 de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen voor de tenuitvoerlegging van het
programma in werking zĳn getreden;
b) uiterlĳk op 1 juli 2002 bĳ de Commissie een rapport wordt
ingediend betreffende de voortgang van het programma en
de gedane uitgaven. De in het rapport op te nemen gegevens zĳn vastgesteld in hierbĳ gevoegde bĳlage;
c) uiterlĳk op 31 maart 2003 een eindrapport wordt ingediend
over de technische uitvoering van het programma, vergezeld
van de nodige documenten ter verantwoording van de
gedane uitgaven en de in de periode van 1 januari tot 31
december 2002 behaalde resultaten;
d) deze rapporten substantiële en waardevolle technische en
wetenschappelĳke informatie verschaffen die aan het doel
van de communautaire bĳstand beantwoordt;
e) het programma daadwerkelĳk wordt uitgevoerd,
en op voorwaarde dat de veterinaire wetgeving van de Gemeenschap in acht is genomen.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot het Koninkrĳk Zweden.
Zĳ is van toepassing vanaf 1 januari 2002.
Gedaan te Brussel, 3 december 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 december 2001
houdende wĳziging van Richtlĳn 90/539/EEG van de Raad met betrekking tot de gezondheidscertificaten voor het intracommunautaire handelsverkeer van pluimvee en broedeieren
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3821)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/867/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Richtlĳn 90/539/EEG moet dienovereenkomstig worden
aangepast.

(5)

Gelet op Richtlĳn 90/539/EEG van de Raad van 15 oktober
1990 tot vaststelling van veterinairrechtelĳke voorschriften
voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit
derde landen van pluimvee en broedeieren (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 2000/505/EG van de Commissie (2), en
met name op artikel 34,

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Overwegende hetgeen volgt:

Bĳlage IV bĳ Richtlĳn 90/539/EEG wordt vervangen door de
bĳlage bĳ deze beschikking.

(1)

(2)

(3)

De in bĳlage IV bĳ Richtlĳn 90/539/EEG vastgestelde
modelcertificaten voor het intracommunautaire handelsverkeer van pluimvee en broedeieren bevatten geen
informatie over de status van pluimvee en broedeieren
met betrekking tot vaccinatie tegen Newcastle disease.
Bĳ uitbraken van Newcastle disease in de Gemeenschap
is gebleken dat informatie over vaccinatie van het
pluimvee zelf of van de ouderkoppels waaruit de
eendagskuikens of broedeieren zĳn verkregen, van zeer
groot belang is voor het epizoötiologische onderzoek.
Er dient voor te worden gezorgd dat informatie betreffende vaccinatie tegen Newcastle disease wordt opgenomen in de gezondheidscertificaten die vereist zĳn in
het intracommunautaire handelsverkeer van pluimvee en
broedeieren.

(1) PB L 303 van 31.10.1990, blz. 6.
(2) PB L 201 van 9.8.2000, blz. 8.

Artikel 1

Artikel 2
Deze beschikking is van toepassing voor levend pluimvee en
broedeieren die met ingang van 1 januari 2002 worden gecertificeerd.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 3 december 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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„BĲLAGE IV
GEZONDHEIDSCERTIFICATEN VOOR HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER
(Modellen 1 tot en met 6)
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