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VERORDENING (EG) Nr. 2502/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 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 21 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 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 20 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
063
204
212
999
052
212
220
628
999
052
204
999
052
204
208
388
508
999
052
204
999

72,2
85,0
84,6
110,1
88,0
152,7
95,2
167,5
207,8
155,8
166,4
206,9
186,7
72,6
59,6
60,3
23,9
33,0
49,9
81,4
73,1
77,3

052
204
464
624
999
052
528
600
999
052
060
400
404
720
999
052
064
400
512
720
999

68,4
62,9
95,1
85,2
77,9
49,9
23,1
53,5
42,2
75,0
38,2
88,3
93,7
115,3
82,1
97,2
64,5
88,9
71,2
126,5
89,7

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. 2503/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bĳ uitvoer van witte suiker voor de 21e
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 21e
deelinschrĳving.

(4)

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

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

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 21e deelinschrĳving voor witte suiker, gehouden
krachtens Verordening (EG) nr. 1430/2001, wordt het maximumbedrag van de restitutie bĳ uitvoer vastgesteld op
42,987 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 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. 2504/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 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 21 december 2001.

21.12.2001
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 20 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)

8,75

—

0

1703 90 00 (1)

13,23

—

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. 2505/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 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,
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. 2437/
2001 van de Commissie (2).

(2)

De toepassing van de in Verordening (EG) nr. 2437/
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. 2437/2001,
worden gewĳzigd overeenkomstig de bedragen aangegeven in
de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 329 van 14.12.2001, blz. 11.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 20 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

36,73
36,73
36,73
36,73

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

0,3993
39,93
39,93
39,93
0,3993

(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. 2506/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2001 worden ingediend
op grond van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de
wĳze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en bepaalde andere
landbouwproducten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1432/94 van de Commissie van
22 juni 1994 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de invoerregeling waarin is
voorzien bĳ Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad
houdende opening en vaststelling van de wĳze van beheer van
communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en
bepaalde andere landbouwproducten (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1006/2001 (2), en met name op artikel 4,
lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Voor een aantal producten zĳn de in de invoercertificaten voor het eerste kwartaal van 2002 aangevraagde
hoeveelheden niet groter dan de beschikbare hoeveelheden en de aanvragen kunnen derhalve volledig worden
ingewilligd.

(2)

De voor de volgende periode overblĳvende hoeveelheid
moet worden bepaald.

(3)

Het is dienstig er de aandacht van de handelaren op te
vestigen dat de certificaten slechts gebruikt mogen
worden voor producten die voldoen aan alle in de

Gemeenschap
schriften.

geldende

veterinairrechtelĳke

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op grond van Verordening (EG) nr. 1432/94 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 januari
tot en met 31 maart 2002 worden ingewilligd voor het in
bĳlage I aangegeven percentage.
2.
Voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2002
kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1432/94 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in bĳlage II aangegeven
hoeveelheid.
3.
De certificaten mogen slechts worden gebruikt voor
producten die voldoen aan alle in de Gemeenschap geldende
veterinairrechtelĳke voorschriften.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 156 van 23.6.1994, blz. 14.
(2) PB L 140 van 24.5.2001, blz. 13.

voor-
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BĲLAGE I

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode van
1 januari tot en met 31 maart 2002

1

100,00

BĲLAGE II
(in t)
Groep

1

Totale beschikbare hoeveelheid
voor de periode van
1 april tot en met 30 juni 2001

3 452
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VERORDENING (EG) Nr. 2507/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2001 worden ingediend
op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met
Slovenië
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 571/97 van de Commissie van
26 maart 1997 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bĳ de interimovereenkomst tussen, enerzĳds, de Gemeenschap en, anderzĳds, Slovenië (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1006/2001 (2), en met name op artikel 4, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:

Gemeenschap
schriften,

geldende

veterinairrechtelĳke

voor-

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op grond van Verordening (EG) nr. 571/97 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 januari
tot en met 31 maart 2002 worden ingewilligd voor het in
bĳlage I aangegeven percentage.

(1)

De in de invoercertificaten voor het eerste kwartaal van
2002 aangevraagde hoeveelheden zĳn kleiner dan de
beschikbare hoeveelheden en kunnen derhalve volledig
worden ingewilligd.

2.
Voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2002
kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 571/97 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in bĳlage II aangegeven
hoeveelheid.

(2)

De overblĳvende hoeveelheid moet worden bepaald die
bĳ de beschikbare hoeveelheid voor de volgende periode
wordt gevoegd.

3.
De certificaten mogen slechts worden gebruikt voor
producten die voldoen aan alle in de Gemeenschap geldende
veterinairrechtelĳke voorschriften.

(3)

Het is dienstig er de aandacht van de handelaren op te
vestigen dat de certificaten slechts gebruikt mogen
worden voor producten die voldoen aan alle in de

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 85 van 27.3.1997, blz. 56.
(2) PB L 140 van 24.5.2001, blz. 13.
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BĲLAGE I

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode van
1 januari tot en met 31 maart 2002

23

100,00

24

100,00

25

100,00

26

100,00

BĲLAGE II
(in t)
Groep

Totale beschikbare hoeveelheid
voor de periode van
1 april tot en met 30 juni 2002

23
24
25
26

192,4
65,9
66,1
444,5
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VERORDENING (EG) Nr. 2508/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2001 worden ingediend
op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten
met de Republiek Polen, de Republiek Hongarĳe, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarĳe en Roemenië
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1898/97 van de Commissie van
29 september 1997 houdende vaststelling van bepalingen voor
de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin
is voorzien bĳ de Verordeningen (EG) nr. 1727/2000, (EG) nr.
2290/2000, (EG) nr. 2433/2000, (EG) nr. 2434/2000, (EG) nr.
2435/2000 en (EG) nr. 2851/2000 van de Raad, en houdende
intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2698/93 en (EG) nr.
1590/94 (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1006/
2001 (2), en met name op artikel 4, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De in de invoercertificaten voor het eerste kwartaal van
2002 aangevraagde hoeveelheden zĳn niet groter dan de
beschikbare hoeveelheden en kunnen derhalve volledig
worden ingewilligd.

(2)

De overblĳvende hoeveelheid moet worden bepaald die
bĳ de beschikbare hoeveelheid voor de volgende periode
wordt gevoegd.

(3)

Het is dienstig er de aandacht van de handelaren op te
vestigen dat de certificaten slechts gebruikt mogen
worden voor producten die voldoen aan alle in de

Gemeenschap
schriften,

geldende

veterinairrechtelĳke

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op grond van Verordening (EG) nr. 1898/97 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 januari
tot en met 31 maart 2002 worden ingewilligd voor het in
bĳlage I aangegeven percentage.
2.
In de periode van 1 april tot en met 30 juni 2002
kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/97 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in bĳlage II aangegeven
hoeveelheid.
3.
De certificaten mogen slechts worden gebruikt voor
producten die voldoen aan alle in de Gemeenschap geldende
veterinairrechtelĳke voorschriften.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 267 van 30.9.1997, blz. 58.
(2) PB L 140 van 24.5.2001, blz. 13.

voor-
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BĲLAGE I

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode van
1 januari tot en met 31 maart 2002

1
2
3
4
H1
7
8
9
T1
T2
T3
S1
S2
B1
15
16
17

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

BĲLAGE II

(in t)
Groep

Totale beschikbare hoeveelheid voor de periode van
1 april tot en met 30 juni 2002

1

6 038,85

2

428,7

3

931,5

4

23 844,2

H1

2 240,0

7

13 656,8

8

1 750,0

9

32 659,6

T1

1 500,0

T2

11 392,0

T3

2 981,0

S1

2 300,0

S2

162,1

B1

2 000,0

15

1 125,0

16

2 000,0

17

15 625,0
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VERORDENING (EG) Nr. 2509/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector varkensvlees die, in het
kader van de regeling die is vastgesteld in de tussen de Gemeenschap, enerzĳds, en Estland, Letland
en Litouwen, anderzĳds, gesloten overeenkomsten betreffende vrĳhandel, beschikbaar is voor het
tweede kwartaal van 2002
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2305/95 van de Commissie van
29 september 1995 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is
voorzien bĳ de overeenkomsten betreffende vrĳhandel tussen
de Gemeenschap, enerzĳds, en Estland, Letland en Litouwen,
anderzĳds (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1006/2001 (2), en met name op artikel 4, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
Met het oog op de verdeling van de beschikbare hoeveelheden,
dienen de van de periode van 1 januari tot en met 31 maart
2002 overgedragen hoeveelheden te worden opgeteld bĳ de

voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2002 beschikbare hoeveelheden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheid die op grond van Verordening (EG) nr. 2305/
95 beschikbaar is voor de periode van 1 april tot en met 30
juni 2002, is aangegeven in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BĲLAGE

(in t)

(1) PB L 233 van 30.9.1995, blz. 45.
(2) PB L 140 van 24.5.2001, blz. 13.

Groep

Totale beschikbare hoeveelheid
voor de periode van
1 april tot en met 30 juni 2002

18
L1
19
20
21
22

1 650,0
330,0
1 375,0
165,0
1 625,0
780,0
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VERORDENING (EG) Nr. 2510/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten, die in december 2001 worden ingediend op grond van de tariefcontingenten voor de invoer
van bepaalde producten in de varkensvleessector voor de periode van 1 januari tot en met 31
maart 2002
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Artikel 1

Gelet op Verordening (EG) nr. 1486/95 van de Commissie van
28 juni 1995 betreffende de opening en wĳze van beheer van
de tariefcontingenten in de varkensvleessector (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1006/2001 (2), en met name
op artikel 5, lid 5,

1.
Op grond van Verordening (EG) nr. 1486/95 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 januari
tot en met 31 maart 2002 worden ingewilligd voor het in
bĳlage I aangegeven percentage.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De in de invoercertificaten voor het eerste kwartaal van
2002 aangevraagde hoeveelheden zĳn niet groter dan de
beschikbare hoeveelheden en kunnen derhalve volledig
worden ingewilligd.

(2)

De overblĳvende hoeveelheid moet worden bepaald die
bĳ de beschikbare hoeveelheid voor de volgende periode
wordt gevoegd,

2.
In de periode van 1 april tot en met 30 juni 2002
kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1486/95 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in bĳlage II aangegeven
hoeveelheid.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 145 van 29.6.1995, blz. 58.
(2) PB L 140 van 24.5.2001, blz. 13.
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BĲLAGE I

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode van
1 januari tot en met 31 maart 2002

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100

BĲLAGE II

(in t)
Groep

Totale beschikbare hoeveelheid
voor de periode van
1 april tot en met 30 juni 2002

G2

31 568,0

G3

4 231,0

G4

2 717,5

G5

6 096,5

G6

15 000,0

G7

5 280,0
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VERORDENING (EG) Nr. 2511/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad houdende verlenging van de communautaire tariefcontingenten voor jute- en kokosproducten
tingenten tegen nulrecht geopend voor bepaalde
hoeveelheden jute- en kokosproducten, die geldig zĳn
tot en met 31 december 2001. Aangezien het SAP bĳ
verordening van de Raad wordt verlengd tot en met 31
december 2001, dient de regeling voor jute- en kokosproducten eveneens te worden verlengd tot en met 31
december 2004.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad van 17
december 1999 betreffende de opening en het beheer van de in
de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten
en van enkele andere communautaire tariefcontingenten
alsmede tot vaststelling van de voorwaarden voor de wĳziging
of aanpassing van die contingenten en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1808/95 van de Raad (1), inzonderheid op
artikel 9, lid 1, onder b), tweede streepje,

(3)

Overwegende hetgeen volgt:

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

(1)

(2)

In overeenstemming met haar aanbod in het kader van
de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en
ontwikkeling (Unctad), heeft de Gemeenschap, naast
haar stelsel van algemene preferenties (SAP), voor juteen kokosproducten van oorsprong uit bepaalde ontwikkelingslanden sinds 1971 tariefpreferenties toegekend,
bestaande uit een geleidelĳke vermindering van de
rechten van het gemeenschapelĳk douanetarief en, van
1978 tot en met 31 december 1994, in een volledige
schorsing van deze rechten.
Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe SAP op 1
januari 1995 heeft de Gemeenschap in de marge van de
GATT bĳ de Verordeningen van de Raad (EG) nr. 764/
96 (2), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1401/98 (3), en
(EG) nr. 32/2000, autonoom communautaire tariefcon-

De maatregelen waarin bĳ deze verordening is voorzien
zĳn in overeenstemming met het advies van het Comité
douanewetboek,

Artikel 1
In bĳlage III bĳ Verordening (EG) nr. 32/2000, vĳfde kolom
(„Contingentsperiode”), wordt voor de volgnummers 09.0107,
09.0109 en 09.0111, de tekst „van 1.1.2000 t/m 31.12.2000
en van 1.1.2001 t/m 31.12.2001” vervangen door „van
1.1.2002 t/m 31.12.2002, van 1.1.2003 t/m 31.12.2003 en
van 1.1.2004 t/m 31.12.2004”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing vanaf 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Frederik BOLKESTEIN

Lid van de Commissie

(1) PB L 5 van 8.1.2000, blz. 1.
(2) PB L 104 van 27.4.1996, blz. 1.
(3) PB L 188 van 2.7.1998, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 2512/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot opening, in het kader van de distillatie als bedoeld in artikel 29 van Verordening (EG) nr.
1493/1999 van de Raad, van een tweede tranche voor het wĳnoogstjaar 2001/2002
mogelĳkheden is het dienstig voor deze distillatie een
tweede tranche van 3 miljoen hl te openen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(2)

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 33,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op Verordening (EG) nr. 1623/2000 van de Commissie
van 25 juli 2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen
met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een
gemeenschappelĳke ordening van de wĳnmarkt (3), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2047/2001 (4), en met name
op artikel 63,
Overwegende hetgeen volgt:
In de derde alinea van lid 1 van artikel 63 van Verordening (EG) nr. 1623/2000 is bepaald dat de distillatie van
wĳn tot drinkalcohol voor het wĳnoogstjaar 2001/2002
in twee of meer tranches wordt geopend. Een eerste
tranche van 7 miljoen hl tafelwĳn is geopend voor de
periode van 16 oktober 2001 tot en met 15 november
2001. Rekening houdend met de huidige absorptiecapaciteit van de sector drinkalcohol en met de budgettaire

(1)

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

Artikel 1
Voor het wĳnoogstjaar 2001/2002 wordt de distillatie als
bedoeld in artikel 29 van Verordening (EG) nr. 1493/1999
geopend voor een tweede periode, die loopt van 1 januari
2002 tot en met 31 januari 2002. Er kunnen contracten
worden gesloten of in artikel 65 van Verordening (EG) nr.
1623/2000 bedoelde aangiften worden ingediend voor een
totale hoeveelheid van maximaal 3 miljoen hl.
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 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

179
328
194
276

van
van
van
van

14.7.1999, blz. 1.
23.12.2000, blz. 2.
31.7.2000, blz. 45.
19.10.2001, blz. 15.
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VERORDENING (EG) Nr. 2513/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van ruwe, voor raffinage bestemde rietsuiker
binnen een tariefcontingent in het kader van preferentiële overeenkomsten
nadat die ruwe suiker is geanalyseerd of geraffineerd.
Toepassing van artikel 50 van Verordening (EG) nr.
1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000
houdende gemeenschappelĳke uitvoeringsbepalingen
inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (3), gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2299/2001 (4), zou in economisch
opzicht veel te zware consequenties hebben voor de
marktdeelnemers. Daarom is het niet verantwoord de
preferentiële regeling niet te laten gelden voor de
hoeveelheden die uit hoofde van de tolerantie worden
ingevoerd. De gecumuleerde importen van deze deelleveringen mogen echter in geen geval leiden tot een overschrĳding van de maximumbehoefte die per raffinerende
lidstaat is vastgesteld. Derhalve dient te worden afgeweken van het bepaalde in artikel 50 van Verordening
(EG) nr. 1291/2000.

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 39, lid
6, en artikel 41, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

In artikel 39 van Verordening (EG) nr. 1260/2001 is
bepaald dat tĳdens de verkoopseizoenen 2001/2002 tot
en met 2005/2006, met het oog op een adequate voorziening van de raffinaderĳen in de Gemeenschap, een
bĳzonder, verlaagd recht wordt toegepast bĳ invoer van
ruwe rietsuiker van oorsprong uit staten waarmee de
Gemeenschap preferentiële leveringsovereenkomsten
heeft gesloten. Tot nu toe zĳn bĳ Besluit 2001/870/EG
van de Raad (2) dergelĳke overeenkomsten gesloten met
enerzĳds de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de
Stille Oceaan (ACS-landen) die partĳ zĳn bĳ Protocol nr.
3 betreffende ACS-suiker van bĳlage V bĳ de partnerschapsovereenkomst ACS-EG, en anderzĳds de Republiek India. Bĳgevolg moeten de uitvoeringsbepalingen
voor het uit deze overeenkomsten voortvloeiende stelsel
van bĳzondere rechten worden vastgesteld.

Overeenkomstig genoemd artikel 39 wordt aan de hand
van een jaarlĳkse communautaire voorzieningsbalans
vastgesteld hoeveel bĳzondere preferentiële suiker moet
worden ingevoerd. Bĳgevolg moet, als uit die balans
blĳkt dat ruwe suiker moet worden ingevoerd, voor het
hele betrokken verkoopseizoen of voor een gedeelte
daarvan een tariefcontingent met een bĳzonder, verlaagd
recht worden geopend om, binnen de grenzen zoals
vastgesteld in genoemd artikel 39 en onder de voorwaarden van de bovenbedoelde overeenkomsten, met
name het op nul vastgestelde bĳzondere, verlaagde recht,
in de behoeften van de communautaire raffinaderĳen te
voorzien.

Wat deze preferentiële regeling betreft, kan bĳ de deelleveringen van ruwe suiker de ingevoerde hoeveelheid,
uitgedrukt in witte suiker, pas werkelĳk worden bepaald

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 325 van 8.12.2001, blz. 21.

(4)

Aangezien maximale raffinagebehoeften per lidstaat zĳn
vastgesteld en bĳgevolg de verdeling van de in te voeren
hoeveelheden ruwe suiker zo goed mogelĳk moet
kunnen worden gecontroleerd, is het wenselĳk te
bepalen dat alleen raffinadeurs recht hebben op de
betrokken invoercertificaten, en dat ze dit recht aan
elkaar kunnen overdragen. Afgifte van een invoercertificaat brengt de verplichting mee de betrokken hoeveelheid binnen de vastgestelde termĳn in te voeren en te
raffineren, op straffe van het bepaalde in artikel 39, lid
4, van Verordening (EG) nr. 1260/2001.

(5)

Tussen het laden en het leveren van een hoeveelheid
bĳzondere preferentiële ruwe suiker kan zich een
onvoorziene vertraging voordoen. Bĳgevolg moet voor
dergelĳke vertragingen een bepaalde tolerantie worden
toegestaan. Ook is het dienstig een bepaalde tolerantie
vast te stellen voor de raffinagetermĳn.

(6)

Het bewĳs van oorsprong van de ingevoerde ruwe suiker
kan worden geleverd door overlegging van de documenten als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2782/76
van de Commissie van 17 november 1976 houdende
uitvoeringsbepalingen voor de invoer van preferentiële
suiker (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2665/98 (6).

(7)

Wegens de specifieke aard van de betrokken invoer moet
op bepaalde punten worden afgeweken van Verordening
(EG) nr. 1464/95 van de Commissie van 27 juni 1995
houdende bĳzondere uitvoeringsbepalingen inzake de
regeling van invoer- en uitvoercertificaten in de sector
suiker (7), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1148/98 (8).

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

152
308
318
336
144
159

van
van
van
van
van
van

24.6.2000, blz. 1.
27.11.2001, blz. 19.
18.11.1976, blz. 13.
11.12.1998, blz. 20.
28.6.1995, blz. 14.
3.6.1998, blz. 38.
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Verordening (EEG) nr. 1916/95 van de Commissie van 2
augustus 1995 houdende uitvoeringsbepalingen voor de
invoer van ruwe, voor raffinage bestemde rietsuiker
binnen een tariefcontingent in het kader van preferentiële overeenkomsten (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2664/98 (2), moet dienovereenkomstig worden
gewĳzigd. Duidelĳkheidshalve en uit rationele overwegingen dient die verordening door de onderhavige verordening te worden vervangen.

(9)

Omdat de bĳ Besluit 2001/870/EG gesloten overeenkomsten betrekking hebben op de periode van 1 juli
2001 tot en met 30 juni 2006, dient deze verordening
met terugwerking tot 1 juli 2001 te gelden.

(10)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bĳ deze verordening worden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor het bĳ artikel 39 van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 vastgestelde stelsel van bĳzondere rechten bĳ de invoer
van ruwe rietsuiker van oorsprong uit de in lid 1 van dat
artikel bedoelde landen op grond van overeenkomsten met die
landen.
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artikel bedoelde contingenten te zĳn geleverd, mits die hoeveelheden worden gedekt door het in artikel 7 van deze verordening bedoelde certificaat van oorsprong.

Artikel 3
1.
De invoercertificaten kunnen slechts worden afgegeven
binnen de grenzen van de in artikel 2, lid 2, bedoelde contingenten. Zĳ worden door de in artikel 39, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde lidstaten afgegeven uitsluitend aan raffinadeurs in de zin van artikel 7, lid 4, van die
verordening die invoeren om te voorzien in de behoeften van
hun raffinaderĳen.
Een raffinadeur mag die certificaten evenwel aan een andere
raffinadeur in de zin van genoemd artikel 7, lid 4, overdragen.
De verplichtingen inzake invoer en raffinage zĳn niet overdraagbaar en artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1291/2000
blĳft van toepassing.
2.
De betrokken lidstaten geven slechts certificaten af
binnen de grenzen van de behoeften aan in te voeren bĳzondere preferentiële suiker die, in voorkomend geval, voor de op
hun eigen grondgebied gelegen raffinaderĳen zĳn vastgesteld.

Artikel 4
In afwĳking van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1464/95 en onverminderd artikel 8, lid 1, van deze verordening zĳn de invoercertificaten geldig vanaf de afgiftedatum tot
het einde van het verkoopseizoen waarvoor zĳ zĳn afgegeven.

Artikel 2
1.
Voor de in artikel 38, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1260/2001 genoemde verkoopseizoenen 2001/2002 tot en
met 2005/2006 worden per verkoopseizoen of gedeelte
daarvan de in artikel 39, lid 3, tweede alinea, van die verordening bedoelde hoeveelheden ruwe suiker vastgesteld die
volgens een op ramingen berustende communautaire voorzieningsbalans ontbreken.
De geconstateerde rechtstreekse consumptie die voor de vaststelling van die balans in aanmerking moet worden genomen,
mag niet groter zĳn dan het in dat artikel 39, lid 3, bedoelde
maximum voor die consumptie.
2.
De ontbrekende hoeveelheden worden ingevoerd door
het openen van vast te stellen tariefcontingenten met het
nulrecht dat is overeengekomen met de in artikel 39, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde landen. Zĳ kunnen
over de betrokken lidstaten worden verdeeld op basis van de
respectieve veronderstelde maximale behoeften van deze
lidstaten.
3.
In afwĳking van artikel 50 van Verordening (EG) nr.
1291/2000 worden de hoeveelheden die worden ingevoerd op
basis van de positieve tolerantie als bedoeld in artikel 8, lid 4,
van die verordening, geacht uit hoofde van de in lid 2 van dit
(1) PB L 184 van 3.8.1995, blz. 18.
(2) PB L 336 van 11.12.1998, blz. 18.

Artikel 5
1.
De raffinadeur vraagt het invoercertificaat aan bĳ de
bevoegde instantie van de betrokken lidstaat van invoer.
Hĳ voegt bĳ de aanvraag een verklaring waarin hĳ zich ertoe
verbindt de betrokken hoeveelheid ruwe suiker te raffineren in
het verkoopseizoen waarvoor die hoeveelheid is ingevoerd.
Onverminderd artikel 8 geldt dat, als de betrokken suiker niet
binnen de vastgestelde termĳn wordt geraffineerd, de raffinadeur die het certificaat heeft aangevraagd, een bedrag moet
betalen dat gelĳk is aan het volledige recht voor ruwe suiker in
het betrokken verkoopseizoen, eventueel vermeerderd met het
hoogste aanvullende recht in dat verkoopseizoen.
De raffinadeur die het certificaat heeft aangevraagd, moet
binnen drie maanden na het einde van de raffinagetermĳn het
bewĳs van raffinage leveren ten genoegen van de lidstaat die
het certificaat heeft afgegeven.
2.
In de aanvraag om het invoercertificaat en in het certificaat wordt in vak 12 de volgende vermelding aangebracht:
„Invoer met bĳzonder, verlaagd recht van ruwe suiker van
oorsprong uit... (naam van één of meer in artikel 39, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde landen) op grond
van artikel 39, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001.”
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3.
De zekerheid voor het invoercertificaat
0,30 EUR per 100 kilogram suiker netto.

bedraagt

Artikel 6
Voor de toepassing van de in artikel 39, lid 4, van Verordening
(EG) nr. 1260/2001 bedoelde boete gelden als overschrĳding
van de veronderstelde maximale behoeften de hoeveelheden
van de volgende categorieën suiker die werkelĳk in de raffinaderĳen zĳn geraffineerd boven de veronderstelde behoeften die
overeenkomstig artikel 39, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1260/2001 voor de betrokken lidstaat zĳn vastgesteld:
a) preferentiële ruwe suiker;
b) bĳzondere preferentiële suiker;
c) ruwe suiker uit de Franse overzeese departementen;
d) ruwe suiker van de tariefcontingenten die zĳn geopend
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1095/96 van de
Raad (1) of Verordening (EG) nr. 2820/98 van de Raad (2);
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het verkoopseizoen waarvoor het invoercertificaat is afgegeven,
op verzoek van de raffinadeur de geldigheidsduur van het
certificaat verlengen met 30 dagen vanaf het begin van het
volgende verkoopseizoen.
In dit geval wordt de betrokken ruwe suiker binnen de in lid 2
bedoelde termĳn geraffineerd en, voorzover mogelĳk, in
mindering gebracht op de veronderstelde maximale behoeften
voor het voorgaande verkoopseizoen.
2.
Als een hoeveelheid bĳzondere preferentiële suiker niet
kon worden geraffineerd vóór het einde van het verkoopseizoen waarvoor het invoercertificaat is afgegeven, kan de
betrokken lidstaat op verzoek van de raffinadeur een extra
termĳn voor raffinage toestaan van ten hoogste 90 dagen vanaf
het begin van het volgende verkoopseizoen.
In dit geval wordt de betrokken ruwe suiker binnen die termĳn
geraffineerd en, voorzover mogelĳk, in mindering gebracht op
de veronderstelde maximale behoeften voor het voorgaande
verkoopseizoen.

e) in voorkomend geval, ruwe bietsuiker in de zin van artikel
38, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1260/2001.
Artikel 9
Artikel 7
1.
Het bewĳs van oorsprong van de suiker die uit de in
artikel 39, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde
landen wordt ingevoerd, wordt geleverd door overlegging van
een certificaat van oorsprong als bedoeld in, naar gelang van
het geval, artikel 6 of artikel 7 van Verordening (EEG) nr.
2782/76.
2.
Op het in lid 1 bedoelde certificaat van oorsprong
worden aangebracht:
a) de vermelding „bĳzondere preferentiële ruwe suiker —
toepassing van Verordening (EG) nr.2513/2001”;
b) de datum waarop de suiker is geladen, en het verkoopseizoen waarvoor de suiker wordt geleverd;
c) de GN-code van het betrokken product.
3.
De lidstaten zenden de door de betrokkenen verstrekte
afschriften van het in lid 1 bedoelde certificaat van oorsprong
aan de Commissie.

1.
Elke maand voor de voorbĳe maand delen de betrokken
lidstaten de Commissie de volgende gegevens mee:
a) de hoeveelheden ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht „tel
quel”, waarvoor deze in artikel 3 bedoelde invoercertificaten
zĳn afgegeven;
b) de hoeveelheden ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht „tel
quel”, die met de in artikel 3 bedoelde certificaten werkelĳk
zĳn ingevoerd;
c) de betrokken hoeveelheden ruwe suiker, in gewicht, „tel
quel” en uitgedrukt in witte suiker, die zĳn geraffineerd in
de maand vóór die waarin de mededeling plaatsvindt.
2.
Vóór 31 juli van elk verkoopseizoen stellen de betrokken
lidstaten de Commissie in kennis van de voor raffinage
bestemde hoeveelheden ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht „tel
quel”, die de raffinaderĳen op 1 juli van dat verkoopseizoen in
voorraad hadden.

Op deze afschriften brengen de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten de volgende vermeldingen aan:
a) de uit een passend scheepvaartdocument overgenomen
datum waarop het laden van de suiker in de haven van
uitvoer is beëindigd;
b) de gegevens over de invoertransactie en de werkelĳk ingevoerde hoeveelheden „tel quel”.
Artikel 8
1.
Behoudens overmacht kan de lidstaat van invoer, als een
hoeveelheid bĳzondere preferentiële suiker niet tĳdig kon
worden geleverd om geraffineerd te worden vóór het einde van
(1) PB L 146 van 20.6.1996, blz. 1.
(2) PB L 357 van 30.12.1998, blz. 1.

Artikel 10
1.

Verordening (EG) nr. 1916/95 wordt ingetrokken.

2.
Verwĳzingen naar de ingetrokken verordening gelden als
verwĳzingen naar de onderhavige verordening.

Artikel 11
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 juli 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

21.12.2001

21.12.2001
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VERORDENING (EG) Nr. 2514/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in december 2001
worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1474/95 van de Commissie van
28 juni 1995 houdende opening en vaststelling van de wĳze
van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de
sector eieren en voor ovoalbumine (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1043/2001 (2), en met name op artikel 5,
lid 5,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1251/96 van de Commissie van
28 juni 1996 houdende opening en vaststelling van de wĳze
van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de
sector slachtpluimvee (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1043/2001, en met name op artikel 5, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
Voor een aantal producten zĳn de in de invoercertificaten voor
het eerste kwartaal van 2002 aangevraagde hoeveelheden niet
groter dan de beschikbare hoeveelheden en deze kunnen
derhalve volledig ingewilligd worden, terwĳl voor een aantal
andere producten de beschikbare hoeveelheden worden over-

schreden, zodat de aangevraagde hoeveelheden, met het oog op
een billĳke verdeling, met een vast percentage verminderd
moeten worden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en
(EG) nr. 1251/96 ingediende aanvragen om invoercertificaten
voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2002
worden ingewilligd voor het in de bĳlage van deze verordening
aangegeven percentage.
2.
In de periode van 1 april tot en met 30 juni 2002
kunnen overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en
(EG) nr. 1251/96 invoercertificaten worden aangevraagd tot de
in de bĳlage van deze verordening aangegeven hoeveelheid.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 145 van 29.6.1995, blz. 19.
(2) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 24.
(3) PB L 161 van 29.6.1996, blz. 136.
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BĲLAGE

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode
van 1 januari tot en met 31 maart 2002

Totale beschikbare hoeveelheid voor de periode
van 1 april tot en met 30 juni 2002
(in t)

E1

100,00

133 510,00

E2

100,00

2 335,29

E3

100,00

13 986,55

P1

100,00

5 335,00

P2

100,00

3 675,23

P3

4,44

175,00

P4

100,00

800,00
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VERORDENING (EG) Nr. 2515/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, die in december 2001
worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten
overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarĳe, de Tsjechische Republiek,
Slowakĳe, Roemenië en Bulgarĳe
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1899/97 van de Commissie van
29 september 1997 houdende vaststelling van bepalingen voor
de uitvoering, in de sectoren slachtpluimvee en eieren, van de
regeling waarin in het kader van de Europaovereenkomsten
met de landen van Midden- en Oost-Europa is voorzien bĳ de
Verordeningen (EG) nr. 1727/2000, (EG) nr. 2290/2000, (EG)
nr. 2433/2000, (EG) nr. 2434/2000, (EG) nr. 2435/2000 en
(EG) nr. 2851/2000 van de Raad, en houdende intrekking van
de Verordeningen (EEG) nr. 2699/93 en (EG) nr. 1559/94 (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1043/2001 (2), en
met name op artikel 4, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
Voor een aantal producten zĳn de in de invoercertificaten voor
het eerste kwartaal van 2002 aangevraagde hoeveelheden niet
groter dan de beschikbare hoeveelheden en kunnen derhalve
volledig ingewilligd worden, terwĳl voor een aantal andere
producten de beschikbare hoeveelheden worden overschreden,

zodat de aangevraagde hoeveelheden, met het oog op een
billĳke verdeling, met een vast percentage verminderd moeten
worden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De op grond van Verordening (EG) nr. 1899/97 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1
januari tot en met 31 maart 2002 worden ingewilligd voor het
in de bĳlage van deze verordening aangegeven percentage.
2.
In de periode van 1 april tot en met 30 juni 2002
kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1899/97 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in de bĳlage bĳ deze
verordening aangegeven hoeveelheid.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 267 van 30.9.1997, blz. 67.
(2) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 24.
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BĲLAGE

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode
van 1 januari tot en met 31 maart 2002

Totale beschikbare hoeveelheid voor de periode
van 1 april tot en met 30 juni 2002
(in t)

10

100,00

2 760,00

11

—

690,00

17

—

1 781,25

18

—

375,00

25

100,00

26

—

375,00

27

—

2 750,00

34

—

3 125,00

35

—

250,00

36

—

1 250,00

40

—

750,00

5 745,00
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VERORDENING (EG) Nr. 2516/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in december 2001 worden ingediend op grond van de regeling waarin is voorzien bĳ Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad
houdende opening en vaststelling van de wĳze van beheer van communautaire tariefcontingenten
voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1431/94 van de Commissie van
22 juni 1994 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de invoerregeling waarin
is voorzien bĳ Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad
houdende opening en vaststelling van de wĳze van beheer van
communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en
bepaalde andere landbouwproducten (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1043/2001 (2), en met name op artikel 4,
lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
De in de invoercertificaten voor de periode van 1 januari tot en
met 31 maart 2002 aangevraagde hoeveelheden zĳn groter dan
de beschikbare hoeveelheden, zodat de aangevraagde hoeveel-

heden, met het oog op een billĳke verdeling, met een vast
percentage verminderd moeten worden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op grond van Verordening (EG) nr. 1431/94 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 januari
tot en met 31 maart 2002 worden ingewilligd voor het in de
bĳlage bĳ deze verordening aangegeven percentage.
2.
In de periode van 1 april tot en met 30 juni 2002
kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1431/94 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in de bĳlage bĳ deze
verordening aangegeven hoeveelheid.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 156 van 23.6.1994, blz. 9.
(2) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 24.
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BĲLAGE

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode
van 1 januari tot en met 31 maart 2002

Totale beschikbare hoeveelheid voor de periode
van 1 april tot en met 30 juni 2002
(in t)

1

1,71

1 775,00

2

1,72

1 275,00

3

1,78

825,00

4

2,80

450,00

5

2,94

175,00
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VERORDENING (EG) Nr. 2517/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
houdende wĳziging 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
beschikt, geeft aanleiding tot wĳziging van de op dit
tĳdstip geldende restituties in de zin als vermeld in de
bĳlage bĳ deze verordening,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1260/2001 van de Raad van
19 juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de suikersector (1), inzonderheid op artikel 27, lid 5,
onder a), en artikel 27, lid 15,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De restitutiebedragen welke met ingang van 1 december
2001 worden toegepast op de in de bĳlage bedoelde
producten, uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I
van het Verdrag vermelde goederen, zĳn vastgesteld bĳ
Verordening (EG) nr. 2347/2001 van de Commissie (2).

(2)

Toepassing van de regels en criteria welke zĳn aangehaald in Verordening (EG) nr. 2347/2001 op de gegevens waarover de Commissie op het huidige tĳdstip

Artikel 1
De restitutiebedragen die zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EG)
nr. 2347/2001 worden gewĳzigd zoals in de bĳlage van deze
verordening aangegeven.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 20 december 2001 houdende wĳziging 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:

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 315 van 1.12.2001, blz. 39.

Bĳ vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

39,93

39,93
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VERORDENING (EG) Nr. 2518/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 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 21,740 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 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. 2519/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot wĳziging van de restituties bĳ uitvoer in ongewĳzigde staat voor stropen en bepaalde andere
producten van de suikersector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

van de op dit tĳdstip geldende restituties bĳ uitvoer in de
zin als 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 restitutie bĳ de uitvoer in onveranderde vorm van de in
artikel 1, lid 1, onder d), f) en g), van Verordening (EG) nr.
1260/2001 genoemde producten, welke werd vastgesteld in de
bĳlage van Verordening (EG) nr. 2341/2001 wordt in overeenstemming met de in de bĳlage van deze verordening opgenomen bedragen gewĳzigd.

(1)

De bĳ uitvoer in onveranderde vorm voor stropen en
bepaalde andere producten van de suikersector toe te
passen restituties zĳn vastgesteld door Verordening (EG)
nr. 2341/2001 van de Commissie (2).

(2)

Toepassing van de in Verordening (EG) nr. 2341/2001
genoemde voorschriften, criteria en uitvoeringsbepalingen op de gegevens, waarover de Commissie op het
huidige tĳdstip beschikt, geeft aanleiding tot wĳziging

Artikel 1

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 315 van 1.12.2001, blz. 21.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 20 december 2001 tot wĳziging 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

39,93 (2)
39,93 (2)
75,87 (4)
0,3993 (1)
39,93 (2)
0,3993 (1)
0,3993 (1)
0,3993 (1) (3)
39,93 (2)
0,3993 (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. 2520/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot wĳziging van de representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde
producten uit de sector suiker
2001 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bij
Verordening (EG) nr. 2218/2001 (5).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

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

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten
voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1423/95
bedoelde producten worden vastgesteld zoals aangegeven in de
bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

(4) PB L 177 van 30.6.2001, blz. 21.
(5) PB L 300 van 16.11.2001, blz. 35.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 20 december 2001 tot wĳziging van de representatieve prĳzen en de
bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en producten van GN-code
1702 90 99
(in EUR)
GN-code

Representatieve prĳs
per 100 kg netto
van het betrokken product

Aanvullend recht
per 100 kg netto
van het betrokken product

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

20,64
20,64
20,64
20,64
27,64
27,64
27,64
0,28

5,98
11,50
5,79
10,98
11,41
6,89
6,89
0,37

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 431/68 van de Raad (PB L 89
van 10.4.1968, blz. 3).
(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 793/72 van de Raad (PB L 94 van
21.4.1972, blz. 1).
(3) Vaststelling per procent sacharose.
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VERORDENING (EG) Nr. 2521/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de
sector granen en de sector rĳst, uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I bĳ het Verdrag vermelde
goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Ingevolge de regeling tussen de Europese Gemeenschap
en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot
de uitvoer van deegwaren uit de Gemeenschap naar de
Verenigde Staten, goedgekeurd bĳ Besluit 87/482/EEG
van de Raad (7), dient de restitutie voor goederen van de
GN-codes 1902 11 00 en 1902 19 00 naar gelang van
de bestemming te worden gedifferentieerd.

(6)

Overeenkomstig artikel 4, leden 3 en 5, van Verordening
(EG) nr. 1520/2000, moet een verlaagde restitutievoet
worden vastgesteld, waarbĳ rekening wordt gehouden
met het bedrag van de restitutie bĳ de productie, dat
krachtens Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de
Commissie (8), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1786/2001 (9), van toepassing is op het verwerkte
basisproduct, en dat geldig is tĳdens de veronderstelde
periode van de vervaardiging van de goederen.

(7)

Alcoholhoudende dranken worden geacht minder
gevoelig te zĳn voor de prĳs van de granen die voor de
vervaardiging ervan worden gebruikt. In Protocol 19 van
het Verdrag betreffende de toetreding van het Verenigd
Koninkrĳk, Ierland en Denemarken wordt evenwel
bepaald dat de noodzakelĳke maatregelen moeten
worden vastgesteld om het gebruik van granen uit de
Gemeenschap voor de vervaardiging van alcoholhoudende dranken uit granen te vergemakkelĳken. Daarom
moet de restitutie die wordt toegepast op granen die in
de vorm van alcoholhoudende dranken worden uitgevoerd, worden aangepast.

(8)

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

(9)

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 (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), en met name op artikel 13, lid
3,
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,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 en artikel 13, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 3072/95 kan het verschil tussen de noteringen of de
prĳzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze
beide verordeningen bedoelde producten enerzĳds en de
prĳzen in de Gemeenschap anderzĳds door een restitutie
bĳ de uitvoer worden overbrugd.

(2)

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 (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1563/2001 (6), is omschreven voor welke van die
producten een restitutie dient te worden vastgesteld bĳ
uitvoer in de vorm van goederen, bedoeld naar gelang
van het geval in bĳlage B bĳ Verordening (EEG) nr.
1766/92 of bĳlage B bĳ Verordening (EG) nr. 3072/95.
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)

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 bĳ 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 langetermĳncontracten wordt verhinderd. De vaststelling van een specifieke restitutie voor de voorfixatie van restituties is een
maatregel die aan deze verschillende doelstellingen
beantwoordt.

(4)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181
193
329
271
177
208

van
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.
15.7.2000, blz. 1.
1.8.2001, blz. 8.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties die worden toegepast voor de in bĳlage A van
Verordening (EG) nr. 1520/2000 genoemde basisproducten die
tevens zĳn bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1766/92 of artikel 1, lid 1, van de gewĳzigde Verordening (EG)
nr. 3072/95 en die worden uitgevoerd in de vorm van
goederen vermeld in bĳlage B van Verordening (EEG) nr. 1766/
92, respectievelĳk bĳlage B van Verordening (EG) nr. 3072/95,
worden vastgesteld zoals in de bĳlage is opgenomen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 december 2001.
(7) PB L 275 van 29.9.1987, blz. 36.
(8) PB L 159 van 1.7.1993, blz. 112.
(9) PB L 242 van 12.9.2001, blz. 3.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 20 december 2001 houdende vaststelling van de restituties die worden
toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rĳst, uitgevoerd in de vorm van niet in
bĳlage I bĳ het Verdrag vermelde goederen

(EUR/100 kg)
Restitutievoet per 100 kg
basisproduct
GN-code

Omschrĳving (1)

Bĳ vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en 1902 19 naar de
Verenigde Staten van Amerika

—

—

– in andere gevallen

—

—

—

—

– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr.
1520/2000 (2)

—

—

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

—

—

– – in andere gevallen

—

—

1,852

1,852

– in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

—

—

– in andere gevallen

—

—

1004 00 00

Haver

—

—

1005 90 00

Maïs, gebruikt in de vorm van:

1,865

1,865

—

—

1,865

1,865

1,399

1,399

—

—

1,399

1,399

1001 10 00

1001 90 99

Harde tarwe:

Zachte tarwe en mengkoren:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en 1902 19 naar de
Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen:

1002 00 00

Rogge

1003 00 90

Gerst

– zetmeel:
– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr.
1520/2000 (2)
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)
– – in andere gevallen
– glucose, glucosestroop, maltodextrine, maltodextrinestroop van de GN-codes
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):
– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr.
1520/2000 (2)
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)
– – in andere gevallen
– in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)
– andere (als zodanig)

—

—

1,865

1,865

1,865

1,865

—

—

1,865

1,865

Aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 gelĳkgesteld aan een verwerkingsproduct
van maïs:
– in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 (2)
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)
– in andere gevallen
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(EUR/100 kg)
Restitutievoet per 100 kg
basisproduct

GN-code

Omschrĳving (1)

Bĳ vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

Volwitte rĳst:
– rondkorrelig
– halflangkorrelig
– langkorrelig

19,200
19,200
19,200

19,200
19,200
19,200

1006 40 00

Breukrĳst

4,400

4,400

1007 00 90

Graansorgho

—

—

ex 1006 30

(1) Voor de landbouwproducten verkregen door verwerking van het basisproduct en/of gelĳkgesteld, moeten de coëfficiënten vermeld in bĳlage E bĳ Verordening (EG) nr.
1520/2000 van de Commissie (PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1), worden gebruikt.
(2) De betrokken goederen vallen onder GN-code 3505 10 50.
(3) Goederen opgenomen in bĳlage B van Verordening (EEG) nr. 1766/92 of bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2825/93.
(4) Voor stropen van de GN-codes 1702 30 99, 1702 40 90 en 1702 60 90, verkregen door het mengen van glucose- en fructosestropen, geeft alleen glucosestroop recht op
uitvoerrestitutie.
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VERORDENING (EG) Nr. 2522/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 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 14 tot en met 20 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 21 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 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.

L 339/40

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

21.12.2001

VERORDENING (EG) Nr. 2523/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 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 14 tot en met 20 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 21 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 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. 2524/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 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 14 tot en
met 20 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 21 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 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. 2525/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor rĳst en breukrĳst en schorsing van de afgifte van
de uitvoercertificaten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1987/2001 (2), inzonderheid op artikel 13, lid 3, tweede
alinea, en lid 15,
Overwegende hetgeen volgt:
Volgens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
kan het verschil tussen de noteringen of de prĳzen op de
wereldmarkt van de in artikel 1 van deze verordening
bedoelde producten en de prĳzen van deze producten in
de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie
bĳ uitvoer.

(1)

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

(2)

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

(3)

De uitvoer van een hoeveelheid van 14 849 t rĳst naar
bepaalde bestemmingen is mogelĳk. Daartoe moet de
procedure van artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr.
1162/95 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 409/2001 (5), worden toegepast.
Bĳ de vaststelling van de restituties moet daarmee rekening worden gehouden.

(4)

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
271 van 12.10.2001, blz. 5.
154 van 15.6.1976, blz. 11.
117 van 24.5.1995, blz. 2.
60 van 1.3.2001, blz. 27.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ uitvoer van de in artikel 1 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde producten in ongewĳzigde staat
worden, met uitzondering van de in lid 1, onder c), van dat
artikel genoemde producten, op de in de bĳlage aangegeven
bedragen vastgesteld.
Artikel 2
Behalve voor de in de bĳlage vermelde hoeveelheid van
14 849 t wordt de afgifte van uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie geschorst.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 21 december 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor
rĳst en breukrĳst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restituties (1)

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

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

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

160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
166,00
192,00

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restituties (1)

1006 30 65 9100

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

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

200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
166,00
192,00
192,00
166,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
192,00
—
—

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

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

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

(1) De in artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1162/95 bepaalde procedure is van toepassing voor de in het kader van deze verordening aangevraagde certificaten voor de
volgende hoeveelheden en bestemmingen:
bestemming R01: 3 015 t,
totaal van de bestemmingen R02 en R03: 1 997 t,
bestemmingen 021 und 023: 436 t.
bestemming 064: 9 101 t en
bestemming A97: 300 t.
NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987,
blz. 1), zoals gewĳzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2032/2000 van de Commissie (PB L 243 van 28.9.2000, blz. 14).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
R01 Zwitserland, Liechtenstein en het gebied van de gemeenten Livigno en Campione d'Italia.
R02 Marokko, Algerĳe, Tunesië, Malta, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Syrië, Voormalige Spaanse Sahara, Cyprus, Jordanië, Irak, Iran, Jemen, Koeweit, Verenigde Arabische
Emiraten, Oman, Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, Eritrea, Westelĳke Jordaanoever/Gazastrook, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slowakĳe,
Noorwegen, Faeröer, Ĳsland, Rusland, Belarus, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Joegoslavië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Albanië, Roemenië,
Bulgarĳe, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Moldavië, Oekraïne, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzĳkistan, Kirgizië.
R03 Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chili, Argentinië, Uruguay, Paraguay, Brazilië, Venezuela, Canada, Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Hongkong SAR, Singapore, A40, A11 met uitzondering van Suriname, Guyana, Madagaskar.
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VERORDENING (EG) Nr. 2526/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer van op basis van granen en rĳst verwerkte producten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Het is wenselĳk de aan bepaalde verwerkte producten
toe te kennen restitutie, al naar gelang van het product,
hoger of lager vast te stellen volgens het asgehalte, het
gehalte aan ruwe celstof, het gehalte aan doppen, het
eiwitgehalte, het vetgehalte of het zetmeelgehalte, daar
deze gehaltes van bĳzondere betekenis zĳn voor de
hoeveelheid basisproduct die werkelĳk voor de vervaardiging van het verwerkte product is gebruikt.

(5)

Ten aanzien van maniokwortel en andere tropische
wortels en knollen en het daarvan vervaardigde meel,
behoeft het economische aspect van de uitvoeren die
zouden kunnen worden overwogen, in het bĳzonder
gezien de aard en de herkomst van deze producten, op
het ogenblik geen vaststelling van een restitutie bĳ
uitvoer. Voor bepaalde verwerkte producten is het,
gezien het geringe aandeel van de Gemeenschap aan de
wereldhandel, op het ogenblik niet noodzakelĳk een
restitutie bĳ uitvoer vast te stellen.

(6)

De situatie op de wereldmarkt of de specifieke eisen van
bepaalde markten voor zekere producten kunnen een
differentiatie van de restitutie, naar gelang van de
bestemming, nodig maken.

(7)

De restitutie moet eenmaal per maand worden vastgesteld. Zĳ kan in de tussentĳd worden gewĳzigd.

(8)

Bepaalde verwerkte producten op basis van maïs kunnen
een warmtebehandeling ondergaan, waardoor een restitutie zou kunnen worden uitgekeerd die niet overeenstemt met de kwaliteit van het product. Duidelĳk moet
worden aangegeven dat deze producten, die voorgegelatineerd zetmeel bevatten, niet in aanmerking komen
voor uitvoerrestituties.

(9)

Het Comité van beheer voor granen 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. 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), inzonderheid op artikel 13, lid
3,
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), inzonderheid op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
Volgens artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92
en artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 kan het
verschil tussen de noteringen of de prĳzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze verordeningen
genoemde producten en de prĳzen van deze producten
in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bĳ de uitvoer.

(1)

Krachtens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
moeten de restituties worden vastgesteld met inachtneming van de bestaande situatie en de vooruitzichten
voor de ontwikkeling, enerzĳds van de beschikbare
hoeveelheden granen, rĳst en breukrĳst, evenals van hun
prĳzen op de markt van de Gemeenschap, en anderzĳds
van de prĳzen van granen, rĳst en breukrĳst en de
producten in de sector granen op de wereldmarkt.
Krachtens deze artikelen moeten ook waarborgen
worden geschapen dat op de graan- en rĳstmarkten een
evenwichtige toestand heerst en een natuurlĳke ontwikkeling op het gebied van de prĳzen en de handel plaatsvindt en moet bovendien rekening worden gehouden
met het economische aspect van de bedoelde uitvoer en
de noodzaak verstoringen op de markt van de Gemeenschap te vermĳden.

(2)

Verordening (EG) nr. 1518/95 van de Commissie (5),
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2993/95 (6), betreffende de regeling voor de invoer en de uitvoer van op
basis van granen en rĳst verwerkte producten heeft in
artikel 4 de specifieke criteria vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden voor de berekening van de
restitutie voor deze producten.

(3)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181
193
329
271
147
312

van
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.
30.6.1995, blz. 55.
23.12.1995, blz. 25.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder d), van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 en in artikel 1, lid 1, onder c),
van Verordening (EG) nr. 3072/95 bedoelde producten, waarop
Verordening (EG) nr. 1518/95 van toepassing is, worden vastgesteld in overeenstemming met de bĳlage bĳ deze verordening.
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Deze verordening treedt in werking op 21 december 2001.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer van op
basis van granen en rĳst verwerkte producten
Productcode

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

C01
C01
C01
C01
C01
C01
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

26,11
22,38
22,38
0,00
0,00
0,00
0,00
33,57
26,11
22,38
22,38
18,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,84
24,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Productcode

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

27,98
21,45
0,00
0,00
0,00
0,00
4,66
0,00
0,00
0,00
0,00
29,84
29,84
29,84
29,84
66,88
66,88
0,00
29,23
22,38
29,23
22,38
22,38
29,23
22,38
30,63
21,26
22,38

(1) Er worden geen restituties toegekend voor producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan waardoor het zetmeel is voorgegelatineerd.
(2) De restituties worden toegekend overeenkomstig de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2730/75 van de Raad (PB L 281 van 1.11.1975, blz. 20).

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).
C01: Alle bestemmingen uitgezonderd Polen.
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VERORDENING (EG) Nr. 2527/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor mengvoeders op basis van granen
moeten worden toegekend voor de hoeveelheid graanproducten in het mengvoeder.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(4)

Anderzĳds moet het bedrag van de restitutie eveneens
rekening houden met de afzetmogelĳkheden en
verkoopvoorwaarden voor de betrokken producten op
de wereldmarkt, het belang dat men erbĳ heeft om
verstoringen op de markt van de Gemeenschap te voorkomen en het economisch aspect van de uitvoer.

(5)

Evenwel lĳkt het momenteel dienstig om bĳ de vaststelling van de restituties uit te gaan van het op de markt
van de Gemeenschap en op de wereldmarkt geconstateerde verschil in de kosten van de grondstoffen die in
het algemeen voor het betrokken mengvoeder worden
gebruikt zodat de economische realiteit bĳ de uitvoer
van de bedoelde producten nauwkeuriger in aanmerking
kan worden genomen.

(6)

De restitutie moet eenmaal per maand worden vastgesteld. Zĳ kan tussentĳds worden gewĳzigd.

(7)

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), en met name op artikel 13, lid
3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Volgens artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92
kan het verschil tussen de noteringen of de prĳzen op de
wereldmarkt voor de in artikel 1 van die verordening
genoemde producten en de prĳzen van deze producten
in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bĳ de uitvoer.

(2)

Verordening (EG) nr. 1517/95 van de Commissie van 29
juni 1995 houdende bepalingen ter uitvoering van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien
van de invoer- en uitvoerregeling voor mengvoeders op
basis van granen en houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende bĳzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rĳst (3) heeft in artikel 2 de
specifieke criteria vastgesteld waarmee rekening moet
worden gehouden voor de berekening van de restitutie
voor deze producten.

(3)

Bĳ de berekening moet ook rekening worden gehouden
met het gehalte aan graanproducten. Gemakshalve zou
de restitutie moeten worden betaald voor twee categorieën „graanproducten”, namelĳk voor maïs, de meest
gebruikte component van uitgevoerde mengvoeders, en
maïsproducten, en voor „andere granen”, dat wil zeggen
voor restitutie in aanmerking komende graanproducten,
andere dan maïs en maïsproducten. Een restitutie zou

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ uitvoer voor de in Verordening (EEG) nr.
1766/92 bedoelde mengvoeders waarop Verordening (EG) nr.
1517/95 van toepassing is, zĳn aangegeven in de bĳlage bĳ
deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.
(3) PB L 147 van 30.6.1995, blz. 51.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor
mengvoeders op basis van granen
Productcodes van de producten die in aanmerking komen voor een restitutie bĳ uitvoer:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Graanproducten

Maïs en maïsproducten

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag
van de restitutie

A00

EUR/t

18,65

A00

EUR/t

0,00

GN-codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Graanproducten, met uitzondering van maïs en maïsproducten

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

RAAD
BESLUIT VAN DE RAAD
van 17 december 2001
tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bĳstand en opleiding voor de
bescherming van de euro tegen valsemunterĳ (programma „Pericles”)
(2001/923/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

De Raad heeft op 28 juni 2001 Verordening (EG) nr.
1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelĳk zĳn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterĳ (5) vastgesteld, die betrekking heeft op de
uitwisseling van informatie, de samenwerking en de
wederzĳdse bĳstand, inclusief de externe aspecten van de
bescherming van de euro, en die de financiële instellingen de verplichting oplegt om vervalsingen uit
omloop te nemen. De verordening beoogt een algemeen
samenwerkingskader op te zetten dat kan worden toegepast vóór de invoering van eurobankbiljetten en
-munten in 2002. De Raad heeft voorts Verordening
(EG) nr. 1339/2001 houdende uitbreiding van de
werking van Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot de
lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen (6), vastgesteld.

(5)

Uit het overleg en de ervaring komt naar voren dat de
op nationaal vlak ondernomen acties baat kunnen
vinden bĳ een specifiek, multidisciplinair, aanvullend
programma op communautair niveau dat een zekere
periode bestrĳkt. De twee bovengenoemde verordeningen dienen dan ook te worden aangevuld met een
actieprogramma dat erop gericht is alle personen wie de
bescherming van de euro tegen valsemunterĳ aangaat,
voor het probleem gevoelig te maken door middel van
maatregelen zoals met name uitwisseling van informatie
en personeel, alsook maatregelen van technische en
wetenschappelĳke bĳstand en opleiding. Dit programma
dient ter ondersteuning en aanvulling van de acties van
de lidstaten, onder naleving van het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag.

(6)

Er dient voor te worden gezorgd dat dit specifieke
communautaire actieprogramma ter bescherming van de
euro tegen valsemunterĳ en andere bestaande of op te
zetten programma's en acties onderling samenhangend
en complementair zĳn.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 123, lid 4, derde volzin,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het Verdrag verleent de Gemeenschap de verantwoordelĳkheid maatregelen te nemen die nodig zĳn voor de
snelle invoering van de euro als enige munteenheid.

(2)

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft, in haar aanbeveling van 7 juli 1998 betreffende de vaststelling van
bepaalde maatregelen ter vergroting van de rechtsbescherming van eurobankbiljetten en -munten (4), de
Commissie verzocht een samenwerking in te stellen op
het gebied van de bestrĳding van vervalsing van eurobankbiljetten en -munten en heeft voorgesteld dat de
Raad, de Commissie en de lidstaten bezien hoe zĳ eventuele andere maatregelen voor een betere bestrĳding van
valsemunterĳ kunnen uitvoeren.

(3)

De Commissie heeft in haar mededeling van 22 juli
1998 aan de Raad, het Europees Parlement en de
Centrale Bank over de bescherming van de euro verklaard dat zĳ de mogelĳkheid zal onderzoeken om een
actie te organiseren ten behoeve van alle personen die
betrokken zĳn bĳ het systeem van preventie, opsporing
en bestrĳding van valsemunterĳ, welke zou moeten
leiden tot de bepaling van de krachtlĳnen van een
toekomstig beleid.

(1) PB C 240 E van 28.8.2001, blz. 120.
(2) Advies uitgebracht op 13.11.2001 (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
(3) PB C 293 van 19.10.2001, blz. 3.
4
( ) PB C 11 van 15.1.1999, blz. 13.

(5) PB L 181 van 4.7.2001, blz. 6.
(6) PB L 181 van 4.7.2001, blz. 11.
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Onverminderd de aan de ECB toegewezen rol bĳ de
bescherming van de euro tegen valsemunterĳ, pleegt de
Commissie, in het bĳzonder inzake uitwisselingen,
bĳstand en opleiding, in het kader van het passende bĳ
Verordening (EG) nr. 1338/2001 ingestelde raadgevend
comité, ten behoeve van de uitvoering van dit
programma overleg met de belangrĳkste betrokken
actoren (met name de door de lidstaten aangewezen
bevoegde nationale autoriteiten, de ECB, en Europol)
over de evaluatie van de behoeften voor de bescherming
van de euro.

(8)

Het is van belang dat de Gemeenschap de samenwerking
met derde landen inzake de bescherming van de euro
tegen valsmunterĳ bevordert.

(9)

Er wordt voor de gehele duur van het programma een
financiële referentie ingevoegd in dit besluit in de zin
van punt 34 van het interinstitutioneel akkoord van 6
mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (1), hetgeen de bevoegdheden van de begrotingsautoriteiten zoals die zĳn
omschreven in het Verdrag onverlet laat.

(10)

Met dit besluit wordt niet vooruitgelopen op initiatieven
die op basis van het Verdrag betreffende de Europese
Unie met het oog op de opstelling van programma's met
betrekking tot strafrechtelĳke aspecten kunnen worden
genomen,

BESLUIT:

Artikel 1
Vaststelling van het programma
1.
Bĳ dit besluit wordt een communautair actieprogramma
ter ondersteuning en aanvulling van de acties van de lidstaten
en de bestaande of toekomstige programma's met het oog op
de bescherming van de euro tegen valsemunterĳ vastgesteld.
2.
De naam van dit programma is Pericles. Het programma
geldt voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31
december 2005.
3.
Het programma wordt uitgevoerd en geëvalueerd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 13.
Artikel 2
Doelstellingen van het programma
1.
Het communautaire actieprogramma beoogt door de
verschillende in artikel 3 vastgestelde maatregelen de euro
tegen valsemunterĳ te beschermen. Er is rekening gehouden
met de grensoverschrĳdende en multidisciplinaire aspecten. In
de eerste plaats wordt gestreefd naar convergentie van de
inhoud van de acties teneinde, op basis van een beraad over de
beste praktĳken, te zorgen voor een gelĳkwaardige graad van
(1) PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.
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bescherming, uitgaande van de bĳzondere tradities van elke
lidstaat.
2.

De doelstellingen zĳn met name:

a) bewustmaking van de betrokken personeelsleden van de
communautaire dimensie van de nieuwe munt (zowel reservemunt als internationaal betaalmiddel);
b) als katalysator te werken om, door diverse adequate acties,
zoals stages, workshops of deelname van bepaalde personen
aan de nationale opleidingsacties en uitwisseling van personeel, de betrokken structuren en personeelsleden dichter bĳ
elkaar te brengen, een klimaat van wederzĳds vertrouwen te
creëren en voldoende wederzĳdse kennis in de hand te
werken, met name van de actiemethoden en de moeilĳkheden;
c) convergentie van de werkzaamheden van de opleiders op
een hoog niveau, met inachtneming van de nationale operationele strategieën;
d) vulgarisatie, in het bĳzonder van de relevante communautaire en internationale wetgeving en instrumenten.
Artikel 3
Maatregelen
1.
De opleiding en de operationele ondersteuning, opgezet
volgens een multidisciplinaire en grensoverschrĳdende aanpak,
behelzen, behalve de beveiligingsaspecten, de uitwisseling van
informatie, met name van technische en strategische informatie, alsook de technische en wetenschappelĳke bĳstand.
2.
De uitwisseling van informatie op communautair niveau
betreft met name de controle- en analysemethodes voor het
evalueren van:
a) de economische en financiële gevolgen van valsemunterĳ,
b) de werking van de databanken,
c) het gebruik van opsporingsinstrumenten, met name met
behulp van computertoepassingen,
d) de onderzoeks- en opsporingsmethoden,
e) de wetenschappelĳke bĳstand (in het bĳzonder wetenschappelĳke databanken en technologische bewaking/follow-up
van nieuwigheden),
f) de werking van de waarschuwingssystemen,
g) de daarmee verband houdende vraagstukken, zoals de
draagwĳdte van de mededelingsplicht,
h) de bescherming van persoonsgegevens,
i) de verschillende aspecten van de samenwerking,
j) de bescherming van de euro buiten de Unie,
k) de onderzoeksactiviteiten, of
l) de terbeschikkingstelling van gespecialiseerde operationele
deskundigheid.
Deze uitwisseling van informatie kan uitvoering krĳgen door
middel van verschillende maatregelen zoals de organisatie van
workshops, ontmoetingen en studiedagen, en een gericht beleid
van stages en uitwisseling van personeel.
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3.
De technische, wetenschappelĳke en operationele bĳstand
heeft in het bĳzonder betrekking op:

f) de gespecialiseerde structuren, bĳvoorbeeld inzake reprografie- en legaliseringstechniek, drukkers en graveurs;

a) alle maatregelen om op communautair niveau leermiddelen
te creëren (verzameling van de wetgeving van de Europese
Unie, informatiebulletin, praktische handleidingen, glossaria
en lexicons, bibliotheken van gegevens, met name inzake
wetenschappelĳke bĳstand, technologische bewaking) of
ondersteunende computertoepassingen (zoals de software),

g) alle andere organen met een bĳzondere deskundigheid,
eventueel ook in derde landen en met name in de kandidaat-lidstaten.

b) studies met een multidisciplinair en grensoverschrĳdend
karakter,

Samenhang en complementariteit

c) de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en methoden
voor de ondersteuning van de opsporingsactiviteiten op
communautair niveau.

1.
Het programma wordt ten uitvoer gelegd en gecoördineerd in nauwe samenwerking tussen de Commissie en de
lidstaten.

Artikel 4
Doelgroep van de acties en bĳdragen
1.

De doelgroep van de acties bestaat uit:

a) de bevoegde diensten die betrokken zĳn bĳ de opsporing en
bestrĳding van valsemunterĳ (in het bĳzonder de politiediensten en de financiële autoriteiten, overeenkomstig hun
nationale bevoegdheden);
b) het personeel van de inlichtingendiensten;

Artikel 5

Bĳ de coördinatie wordt tevens rekening gehouden met andere
acties, met name van de ECB en Europol.
2.
De Commissie ziet, met name met het oog op een
behoorlĳk financieel beheer, erop toe dat dit specifieke
communautair actieprogramma voor de bescherming van de
euro tegen valsemunterĳ en andere bestaande of op te zetten
programma's en acties onderling samenhangend en complementair zĳn.
Artikel 6
Referentiebedrag

c) de vertegenwoordigers van de nationale centrale banken, de
Munten en de andere bemiddelende financiële intermediairs
(met name wat betreft de verplichtingen van de financiële
entiteiten);

De financiële referentie voor de uitvoering van het communautaire actieprogramma voor het in artikel 1 bedoelde tĳdvak
bedraagt 4 miljoen EUR.

d) de vertegenwoordigers van de handelsbanken (met name
wat betreft de verplichtingen van de financiële entiteiten);

De jaarlĳkse kredieten worden door de Begrotingsautoriteit
toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

e) de op dit gebied gespecialiseerde magistraten en juristen;
f) alle overige betrokken instanties of beroepsgroepen (zoals
de kamers van koophandel of andere structuren die contact
hebben met midden- en kleinbedrĳf, handelaren en vervoerders).
2.
Naast de Commissie zal de volgende instanties verzocht
worden bĳ te dragen aan het bereiken van de doelstellingen van
het communautaire actieprogramma, met hun respectieve
deskundigheid:
a) de nationale centrale banken en de ECB, onder meer wat
betreft het Volgsysteem voor Valsemunterij (VSV);
b) de nationale analysecentra (NAC) en de nationale centra
voor de analyse van muntstukken (NCAM);
c) het Europees Technisch en Wetenschappelĳk Centrum
(ETWC) en de nationale Munten;
d) Europol en Interpol;
e) de nationale centra voor de bestrĳding van valsemunterĳ
waarin voorzien is bĳ artikel 12 van het Internationale
Verdrag van Genève van 20 april 1929 (1) ter bestrĳding
van de valsemunterĳ, alsmede andere diensten die gespecialiseerd zĳn in de preventie, opsporing en bestrĳding van
valsemunterĳ;
(1) Société des Nations, Série Traité nr. 2623 (1931), blz. 372.

Artikel 7
Internationale samenwerking
Rekening houdend met de reële verspreiding van de eurobankbiljetten en -munten, de operationele behoeften, de evaluatie
van dreigende gevaren en de analyse van de risico's staat het
programma open voor de geassocieerde kandidaat-lidstaten
overeenkomstig de voorwaarden die zĳn bepaald in de met
deze landen gesloten of te sluiten associatieovereenkomsten en
de daarbĳ horende aanvullende protocollen inzake de deelneming aan communautaire programma's.
Bovendien staat het programma, indien nodig en voorzover de
middelen daartoe op de communautaire begroting beschikbaar
zĳn, open voor andere derde landen, op de met de betrokken
landen overeen te komen wĳzen en voorwaarden.
Artikel 8
Financiële bepalingen voor de workshops, ontmoetingen
en studiedagen
1.
De kosten met betrekking tot de in artikel 3, lid 2, tweede
alinea, bedoelde workshops, ontmoetingen en studiedagen die
door de Commissie worden georganiseerd, worden als volgt
gedragen:
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a) ten laste van de Gemeenschap komen:
i) de reis- en verblĳfkosten in een andere lidstaat van de
deelnemende personeelsleden, alsook de algemene
kosten van de organisatie van deze activiteiten;
ii) de publicatie- en vertaalkosten van de bĳ deze activiteiten gebruikte leermiddelen;
b) ten laste van de lidstaten komen:
i) de kosten van de scholing en bĳscholing van hun personeel, met name die van de technische opleiding;
ii) bepaalde logistieke kosten van de workshops, ontmoetingen en studiedagen die op hun grondgebied met
financiële steun van de Gemeenschap worden georganiseerd (zoals binnenlandse verplaatsingen, terbeschikkingstelling van zalen en/of tolkdiensten).
2.
Wanneer de in artikel 3, lid 2, tweede alinea, bedoelde
workshops, ontmoetingen en studiedagen met andere instanties, zoals de ECB, Europol of Interpol, worden georganiseerd,
worden de uitgaven voor het organiseren ervan onder hen
verdeeld. De bĳdrage van die partners kan de vorm aannemen
van een bĳdrage in natura, voorzover deze van enige omvang
is. Iedere partner draagt hoe dan ook de reis- en verblĳfkosten
van zĳn eigen deelnemers.
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2.
Alle uitgaven voor de niet-communautaire componenten
van de pedagogische instrumenten en de communicatie- en
informatie-uitwisselingssystemen, namelĳk de nationale gegevensbanken die deel uitmaken van deze systemen, de netwerkverbindingen tussen de communautaire en de niet-communautaire componenten, alsmede de programmatuur en de apparatuur die iedere lidstaat noodzakelĳk acht voor de volledige
benutting van deze systemen in zĳn overheidsdiensten, worden
evenwel door de lidstaten gedragen.

Artikel 11
Financiële bepalingen voor externe maatregelen
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 kan de
Gemeenschap naast de deelname van personeel uit derde
landen aan de in artikel 8 bedoelde workshops, ontmoetingen
en studiedagen opleidingsacties op het grondgebied van een
derde land en operationele steunmaatregelen in derde landen
tot 70 % financieren.

Artikel 12
Indiening en selectie van projecten

Artikel 9
Financiële bepalingen voor de uitwisseling van personeel
1.
De Gemeenschap neemt de kosten op zich van de deelname van personeelsleden van een lidstaat aan de in artikel 3,
lid 2, tweede alinea, bedoelde stages of uitwisselingen als die in
het kader van de verwezenlĳking van de in artikel 2 bedoelde
doelstellingen passen.
2.
De lidstaten nemen evenwel de kosten op zich van de
deelname van hun personeelsleden aan stages of uitwisselingen
die buiten het kader van dit programma worden opgezet.

Artikel 10
Financiële bepalingen voor bĳstand
1.
De Gemeenschap financiert tot 70 % van de in artikel 3,
lid 2, bedoelde operationele steun, met name:
a) de ontwerp- en samenstellingskosten van de leermiddelen
en de computertoepassingen of technische instrumenten die
van belang zĳn op Europees vlak;

1.
Projecten in het kader van het programma kunnen
uitgaan van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten of van de
Commissie.
De lidstaten dienen per jaar maximaal een project in (workshops, ontmoetingen en studiedagen als bedoeld in artikel 3, lid
2, tweede alinea), ongeacht de indiening van eventuele aanvullende projecten inzake stages en uitwisselingen of bĳstand.
2.
De Commissie selecteert de door de lidstaten ingediende
projecten, evenals de projecten die uit haar initiatief voortvloeien, aan de hand van de volgende criteria:
a) overeenstemming met de in artikel 2 omschreven doelstellingen van het programma;
b) de Europese dimensie, met inbegrip van met name het
aspect samenwerking met de ECB en Europol;
c) complementariteit met andere voltooide, lopende of nog uit
te voeren projecten;
d) vermogen van de organisator om het project uit te voeren;
e) intrinsieke kwaliteit van het project en kosteneffectiviteit;
f) hoogte van de gevraagde subsidie en afstemming ervan op
de verwachte resultaten;
g) invloed van de verwachte resultaten op de verwezenlĳking
van de doelstellingen van het programma.

b) de kosten van studies, bĳvoorbeeld van vergelĳkend recht,
over het thema bescherming van de euro tegen valsemunterĳ.

De projecten die het meest stroken met de bovengenoemde
criteria worden in aanmerking genomen.

Wanneer het initiatief door de Commissie wordt genomen,
kunnen dergelĳke operationele steunmaatregelen evenwel bĳ
wĳze van uitzonderling tot 100 % worden gefinancierd.

3.
De Commissie is verantwoordelĳk voor het beheer en de
uitvoering van het programma, in samenwerking met de
lidstaten.
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Artikel 13
Follow-up en evaluatie
1.
De begunstigden van de in aanmerking genomen
projecten dienen een jaarverslag in bĳ de Commissie.
2.
Na voltooiing van de projecten evalueert de Commissie
de wĳze waarop zĳ werden uitgevoerd en de invloed ervan,
teneinde te bepalen of de aanvankelĳk gestelde doelstellingen
zĳn bereikt.
3.
De Commissie dient bĳ het Europees Parlement en de
Raad de volgende documenten in:
a) uiterlĳk op 30 juni 2005, een ten aanzien van de programmabeheerder onafhankelĳk extern evaluatieverslag over de
deugdelĳkheid, de doeltreffendheid en de uitwerking van het
programma en een mededeling over de wenselĳkheid om dit
programma voort te zetten en aan te passen, vergezeld van
een passend voorstel;
b) na de uitvoering van het programma en uiterlĳk op 30 juni
2006, een gedetailleerd verslag over de uitvoering en de
resultaten van het programma, en met name over de toege-
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voegde waarde van de financiële bĳstand van de Gemeenschap.
Artikel 14
Toepassingsgebied
Dit besluit is van kracht in de lidstaten die de euro als
munteenheid hebben aangenomen.
Artikel 15
Inwerkingtreding
Dit besluit wordt van kracht op de dag van zĳn bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2002.
Gedaan te Brussel, 17 december 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 17 december 2001
houdende uitbreiding van de werking van het besluit tot vaststelling van een actieprogramma
inzake uitwisselingen, bĳstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterĳ
(programma „Pericles”) tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen
(2001/924/EG)
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),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De Raad heeft bĳ de aanneming van Besluit 2001/
923/EG tot vaststelling van een actieprogramma inzake
uitwisselingen, bĳstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterĳ (programma „Pericles”) (3) bepaald dat dat besluit van kracht is in de
lidstaten die de euro als munteenheid hebben aangenomen.
Het is evenwel van belang dat de uitwisseling van informatie en personeel alsook de maatregelen inzake opleiding en bĳstand uit hoofde van het programma in de
gehele Gemeenschap gelĳkwaardig zĳn, terwĳl de nodige
maatregelen moeten worden genomen om de euro op
gelĳke wĳze te beschermen in de lidstaten die de euro
niet als munteenheid hebben aangenomen,

(1) PB C 240 E van 28.8.2001, blz. 124.
(2) Advies uitgebracht op 13 november 2001 (nog niet verschenen in
het Publicatieblad).
(3) Zie bladzĳde 50 van dit Publicatieblad.

BESLUIT:

Artikel 1
De toepassing van de artikelen 1 tot en met 13 van Besluit
2001/923/EG tot vaststelling van een actieprogramma inzake
uitwisselingen, bĳstand en opleiding voor de bescherming van
de euro tegen valsemunterĳ (programma „Pericles”) wordt
uitgebreid tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid
hebben aangenomen.
Artikel 2
Dit besluit wordt van kracht op de dag van zĳn bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2002.
Gedaan te Brussel, 17 december 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2001
tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje en
houdende intrekking van Beschikking 2001/863/EG
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4720)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/925/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
van de Raad (2), en met name op artikel 10, lid 3,

(6)

Spanje heeft aanvullende maatregelen genomen voor de
bewaking op basis van serologische tests met betrekking
tot klassieke varkenspest op zĳn grondgebied.

(7)

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Cataluña, Spanje, hebben zich uitbraken van klassieke
varkenspest voorgedaan.

(2)

In verband met de handel in levende varkens kunnen
deze uitbraken een gevaar vormen voor de varkensbeslagen in andere lidstaten.

(3)

Spanje heeft maatregelen genomen in het kader van
Richtlĳn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001
tot vaststelling van gemeenschappelĳke maatregelen ter
bestrĳding van klassieke varkenspest (3).

(4)

In afwachting van de vergadering van het Permanent
Veterinair Comité heeft de Commisie in samenwerking
met de betrokken lidstaat tĳdelĳke beschermende maatregelen vastgesteld bĳ Beschikking 2001/863/EG tot
vaststelling van beschermende maatregelen in verband
met klassieke varkenspest in Spanje (4).
In verband met de verdere ontwikkeling van de situatie
en de resultaten van epizoötiologisch onderzoek moeten
de reeds vastgestelde maatregelen worden verlengd en
moet, voor de duidelĳkheid, Beschikking 2001/863/EG
worden ingetrokken.

(5)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

224 van 18.8.1990, blz. 29.
62 van 15.3.1993, blz. 49.
316 van 1.12.2001, blz. 5.
321 van 6.12.2001, blz. 38.

Artikel 1
1.
Spanje ziet erop toe dat geen varkens worden verzonden,
tenzĳ ze:
a) komen uit andere gebieden dan het in de bĳlage
omschreven gebied,
b) ten minste de laatste 30 dagen vóór het laden of, wanneer
zĳ jonger zĳn dan 30 dagen, sedert hun geboorte verbleven
hebben op het bedrĳf van herkomst,
c) komen van een bedrĳf waar in de laatste 30 dagen vóór de
verzending van de betrokken varkens geen levende varkens
zĳn binnengebracht, en
d) zonder via een verzamelcentrum te passeren, rechtstreeks
naar het bedrĳf of het slachthuis van bestemming worden
vervoerd in officieel verzegelde voertuigen. Transitvervoer
door het in de bĳlage omschreven gebied is uitsluitend
toegestaan via hoofdwegen of spoorlĳnen en op voorwaarde
dat het voertuig onderweg nergens stopt.
2.
Verplaatsingen van varkens uit andere gebieden dan het
in de bĳlage omschreven gebied worden alleen toegestaan als
de bevoegde veterinaire autoriteit daarvan drie dagen van
tevoren melding heeft gedaan bĳ de centrale en de lokale
veterinaire autoriteiten van de plaats van bestemming en van
elke lidstaat van doorvoer.
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Artikel 2
1.
Spanje ziet erop toe dat geen partĳen sperma van varkens
worden verzonden, tenzĳ het sperma afkomstig is van beren
die worden gehouden in een spermacentrum als bedoeld in
artikel 3, onder a), van Richtlĳn 90/429/EEG van de Raad (1),
dat gelegen is buiten het in de bĳlage omschreven gebied.
2.
Spanje ziet erop toe dat geen partĳen eicellen en
embryo's van varkens worden verzonden, tenzĳ die eicellen en
embryo's komen van varkens die worden gehouden op een
bedrĳf buiten het in de bĳlage omschreven gebied.
Artikel 3
1.
Op het gezondheidscertificaat als bedoeld in Richtlĳn
64/432/EEG (2) van de Raad, waarvan uit Spanje verzonden
varkens vergezeld moeten gaan, wordt de volgende vermelding
aangebracht:
„Deze dieren voldoen aan Beschikking 2001/925/EG van de
Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van
beschermende maatregelen in verband met klassieke
varkenspest in Spanje.”.
2.
Op het gezondheidscertificaat als bedoeld in Richtlĳn
90/429/EEG van de Raad, waarvan uit Spanje verzonden
sperma van varkens vergezeld moet gaan, wordt de volgende
vermelding aangebracht:
„Dit sperma voldoet aan Beschikking 2001/925/EG van de
Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van
beschermende maatregelen in verband met klassieke
varkenspest in Spanje.”.
3.
Op het gezondheidscertificaat als bedoeld in Beschikking
95/483/EEG van de Commissie (3), waarvan uit Spanje
verzonden eicellen en embryo's van varkens vergezeld moeten
gaan, wordt de volgende vermelding aangebracht:
„Deze embryo's/eicellen (*) voldoen aan Beschikking 2001/
925/EG van de Commissie van 20 december 2001 tot
vaststelling van beschermende maatregelen in verband met
klassieke varkenspest in Spanje.
(*) Verwĳzing naar deze beschikking”.

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 62.
(2) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64.
(3) PB L 275 van 18.11.1995, blz. 30.
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Artikel 4

Spanje ziet erop toe dat voertuigen waarmee varkens zĳn
vervoerd, na elk vervoer worden gereinigd en ontsmet, en
dat de vervoerder het bewĳs levert dat ze zĳn ontsmet.
Artikel 5
Spanje ziet erop toe dat in het in de bĳlage omschreven
gebied geen enkel varken het bedrĳf van herkomst verlaat,
tenzĳ het varken negatief heeft gereageerd op een serologische test op klassieke varkenspest die op het betrokken
bedrĳf is verricht in de laatste dertig dagen vóór het vervoer,
overeenkomstig de door de Spaanse autoriteiten vastgestelde
instructies ter zake.
Spanje stelt de Commissie en de andere lidstaten, in het
kader van het Permanent Veterinair Comité, in kennis van de
resultaten van de serologische tests op klassieke varkenspest
die in het in de bĳlage omschreven gebied zĳn verricht.
Artikel 6
Beschikking 2001/863/EG wordt ingetrokken.
Artikel 7
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 8
Deze beschikking wordt vóór 20 januari 2002 opnieuw
bezien.
Zĳ is van toepassing tot en met 31 januari 2002.
Artikel 7
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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