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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/678 VAN DE COMMISSIE
van 29 april 2015
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 wat betreft de drempelvolumes voor
de toepassing van de aanvullende rechten voor tomaten, komkommers, tafeldruiven, abrikozen,
kersen, andere dan zure kersen, perziken, nectarines daaronder begrepen, en pruimen
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name
artikel 183, onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie (2) voorziet in toezicht op de invoer van de in
bijlage XVIII bij die verordening vermelde producten. Voor dit toezicht gelden de uitvoeringsbepalingen die zijn
vastgesteld in artikel 308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (3).

(2)

Met het oog op de toepassing van artikel 5, lid 4, van de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen
van de Uruguayronde gesloten Overeenkomst inzake de landbouw (4) en op grond van de meest recente
beschikbare gegevens over 2012, 2013 en 2014 moeten de drempelvolumes voor de toepassing van de
aanvullende rechten voor komkommers en kersen, andere dan zure kersen, met ingang van 1 mei 2015 worden
aangepast, en voor tomaten, tafeldruiven, abrikozen, perziken, nectarines daaronder begrepen, en pruimen met
ingang van 1 juni 2015.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd. Met het oog op
de leesbaarheid moet bijlage XVIII bij die verordening volledig worden vervangen.

(4)

Om ervoor te zorgen dat deze maatregel zo snel mogelijk na de terbeschikkingstelling van de bijgewerkte
gegevens van toepassing wordt, dient de onderhavige verordening in werking te treden op de dag van de
bekendmaking ervan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In bijlage XVIII bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 worden de drempelvolumes voor tomaten, komkommers,
tafeldruiven, abrikozen, kersen, andere dan zure kersen, perziken, nectarines daaronder begrepen, en pruimen vervangen
door de drempelvolumes die zijn vermeld in de overeenkomstige kolom van de genoemde bijlage als opgenomen in de
bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing
van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (PB L 157 van
15.6.2011, blz. 1).
(3) Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).
(4) PB L 336 van 23.12.1994, blz. 22.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 april 2015.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE
„BIJLAGE XVIII
AANVULLENDE INVOERRECHTEN: TITEL IV, HOOFDSTUK I, SECTIE 2

Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de tekst van de omschrijving
van de goederen als louter indicatief beschouwd. De werkingssfeer van de aanvullende rechten wordt in het kader van
deze bijlage bepaald door de draagwijdte van de GN-codes zoals deze bij de vaststelling van de onderhavige verordening
bestaan.
Volg
nummer

GN-code

78.0015

0702 00 00

Omschrijving van de goederen

Tomaten

78.0020
78.0065

0707 00 05

Komkommers

78.0075

Toepassingsperiode

van 1 oktober tot en met 31 mei

Drempelvo
lume (ton)

451 045

van 1 juni tot en met 30 september

29 768

van 1 mei tot en met 31 oktober

16 093

van 1 november tot en met 30 april

13 271
7 421

78.0085

0709 91 00

Artisjokken

van 1 november tot en met 30 juni

78.0100

0709 93 10

Courgettes

van 1 januari tot en met 31 december

263 359

78.0110

0805 10 20

Sinaasappelen

van 1 december tot en met 31 mei

251 798

78.0120

0805 20 10

Clementines

van 1 november tot eind februari

81 399

78.0130

0805
0805
0805
0805

Mandarijnen (tangerines en sat van 1 november tot eind februari
suma's daaronder begrepen); wil
kings en soortgelijke kruisingen
van citrusvruchten

101 160

78.0155

0805 50 10

Citroenen

302 950

20
20
20
20

30
50
70
90

78.0160

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

41 410

78.0170

0806 10 10

Tafeldruiven

van 21 juli tot en met 20 november

68 450

78.0175

0808 10 80

Appelen

van 1 januari tot en met 31 augustus

558 203

van 1 september tot en met 31 decem
ber

464 902

van 1 januari tot en met 30 april

184 269

van 1 juli tot en met 31 december

235 468

78.0180
78.0220

0808 30 90

Peren

78.0235
78.0250

0809 10 00

Abrikozen

van 1 juni tot en met 31 juli

78.0265

0809 29 00

Kersen, andere dan zure kersen

van 21 mei tot en met 10 augustus

78.0270

0809 30

Perziken, nectarines daaronder van 11 juni tot en met 30 september
begrepen

78.0280

0809 40 05

Pruimen

van 11 juni tot en met 30 september

5 422
29 831
4 701
17 825”

