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VERORDENING (EG) Nr. 2532/1999 VAN DE COMMISSIE
van 30 november 1999
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling
met betrekking tot de aanvullende invoerrechten in de sector groenten en fruit
meest recente beschikbare gegevens over 1996, 1997 en
1998 moeten de drempelvolumes voor de toepassing
van de aanvullende rechten voor komkommers, kleine
pompoenen („courgettes”), citroenen, appelen en peren
worden gewĳzigd.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1257/1999 (2), en met name op artikel
33, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
Verordening (EG) nr. 1555/96 van de Commissie (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2370/
1999 (4), voorziet in toezicht op de invoer van de in de
bĳlage bĳ die verordening bedoelde producten. Voor dit
toezicht gelden de uitvoeringsbepalingen die in artikel
308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van
de Commissie (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1662/1999 (6), zĳn vastgesteld met betrekking
tot het toezicht op preferentiële invoer.

(1)

Artikel 5, lid 4, van de in het kader van de multilaterale
handelsbesprekingen van de Uruguayronde gesloten
Overeenkomst inzake de landbouw (7) bevat de criteria
aan de hand waarvan de drempelvolumes voor de
toepassing van aanvullende rechten moeten worden
vastgesteld. Op grond van deze criteria en gelet op de

(2)

(3)

Aangezien het invoerseizoen voor appelen van 1 januari
tot en met 31 augustus gelĳkmatig verloopt, moet
slechts één enkel drempelvolume voor dat product en
voor die periode vastgesteld worden.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 1555/96 wordt vervangen
door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 november 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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BĲLAGE
„BĲLAGE
Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrĳving van de
producten slechts ter indicatie vermeld. De werkingssfeer van de aanvullende rechten wordt in het kader van deze bĳlage
bepaald door de reikwĳdte van de GN-codes op het tĳdstip van vaststelling van deze verordening. Als de GN-code door
„ex” wordt voorafgegaan, betekent dit dat de werkingssfeer van de aanvullende rechten niet alleen door de reikwĳdte van
de GN-code, maar ook door de betrokken toepassingsperiode wordt bepaald.

Volgnummer

GN-code

Omschrĳving

Toepassingsperiode

Drempelvolume
(in ton)

78.0015
78.0020

ex 0702 00 00

Tomaten

— van 1 oktober tot en met 31 maart
— van 1 april tot en met 30 september

501 111
639 884

78.0065
78.0075

ex 0707 00 05

Komkommers

— van 1 mei tot en met 31 oktober
— van 1 november tot en met 30 april

10 098
3 196

78.0085

ex 0709 10 00

Artisjokken

— van 1 november tot en met 30 juni

19 302

78.0100

0709 90 70

Kleine pompoenen (zogenaamde courgettes)

— van 1 januari tot en met 31 december

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Sinaasappelen

— van 1 december tot en met 31 mei

753 719

78.0120

ex 0805 20 10

Clementines

— van 1 november tot eind februari

100 949

78.0130

ex
ex
ex
ex

Mandarĳnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen); wilkings en dergelĳke
kruisingen van citrusvruchten

— van 1 november tot eind februari

93 803

78.0155
78.0160

ex 0805 30 10

Citroenen

— van 1 juni tot en met 31 december
— van 1 januari tot en met 31 mei

169 508
111 446

78.0170

ex 0806 10 10

Druiven voor tafelgebruik

— van 21 juli tot en met 20 november

190 422

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Appelen

— van 1 januari tot en met 31 augustus

625 202

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

78.0180

— van 1 september tot en met 31
december

9 879

88 229

78.0220
78.0235

ex 0808 20 50

Peren

— van 1 januari tot en met 30 april
— van 1 juli tot en met 31 december

184 455
161 019

78.0250

ex 0809 10 00

Abrikozen

— van 1 juni tot en met 31 juli

78.0260

ex 0809 20

Kersen

— van 21 mei tot en met 10 augustus

78.0270

ex 0809 30

Perziken (nectarines daaronder begrepen)

— van 11 juni tot en met 30 september

1 166

78.0280

ex 0809 40 05

Pruimen

— van 11 juni tot en met 30 september

112 005”

2 432
108 193

