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▼B
UITVOERINGSVERORDENING (EU)
COMMISSIE

2016/559

VAN

DE

van 11 april 2016
waarbij toestemming wordt verleend voor overeenkomsten en
besluiten betreffende productieplanning in de sector melk en
zuivelproducten
▼M1
Artikel 1
Onverminderd artikel 152, lid 3, onder b), i), en artikel 209, lid 1, van
Verordening (EU) nr. 1308/2013 worden erkende producentenorganisa
ties, unies daarvan en erkende brancheorganisaties in de sector melk en
zuivelproducten hierbij gemachtigd om:
a) tijdens een periode van zes maanden die ingaat op 13 april 2016 of
op 13 oktober 2016 vrijwillige gezamenlijke overeenkomsten te slui
ten en gezamenlijke besluiten betreffende de planning van het te
produceren melkvolume vast te stellen waarvan de geldigheid uiter
lijk op, respectievelijk, 12 oktober 2016 of 12 april 2017 verstrijkt,
of
b) de geldigheid van dergelijke overeenkomsten of besluiten die tijdens
de op 13 april 2016 begonnen periode zijn gesloten, respectievelijk
vastgesteld, te verlengen met een periode die uiterlijk op 12 april
2017 afloopt.
▼B
Artikel 2
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de
in artikel 1 bedoelde overeenkomsten en besluiten de goede werking
van de interne markt niet ondermijnen en uitsluitend tot doel hebben de
sector melk en zuivelproducten te stabiliseren.
Artikel 3
Het geografische toepassingsgebied van deze machtiging is het grond
gebied van de Unie.
Artikel 4
1.
Zodra de in artikel 1 bedoelde overeenkomsten of besluiten zijn
gesloten of vastgesteld, delen de betrokken producentenorganisaties,
unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties de bevoegde
autoriteit van de lidstaat die het hoogste aandeel heeft in het geraamde
volume van de melkproductie waarop deze overeenkomsten of besluiten
betrekking hebben, deze overeenkomsten of besluiten mee, met opgave
van de volgende gegevens:
a) een raming van het betrokken productievolume;
b) de verwachte periode van uitvoering.
▼M1
2.
Uiterlijk 25 dagen na het verstrijken van elke in artikel 1 bedoelde
periode van zes maanden delen de betrokken producentenorganisaties,
unies van producentenorganisaties of brancheorganisaties aan de in lid 1
van dit artikel bedoelde bevoegde autoriteit het productievolume mee
waarop de overeenkomsten of besluiten daadwerkelijk betrekking heb
ben.
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▼B
3.
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 792/2009 van de Commis
sie (1) stellen de lidstaten de Commissie in kennis van het volgende:
a) uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van elke periode van één
maand, de overeenkomsten en besluiten die hun overeenkomstig lid 1
in die periode zijn meegedeeld;
▼M1
b) uiterlijk dertig dagen na het verstrijken van elke in artikel 1 bedoelde
periode van zes maanden, een overzicht van de in die periode uit
gevoerde overeenkomsten en besluiten.
▼B

Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke lidstaat.

(1) Verordening (EG) nr. 792/2009 van de Commissie van 31 augustus 2009 tot
vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de kennisgeving door de lid
staten aan de Commissie van de informatie en de documenten ter uitvoering
van de gemeenschappelijke marktordening, de regeling voor rechtstreekse
betalingen, de afzetbevordering voor landbouwproducten en de regelingen
voor de ultraperifere gebieden en de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee
(PB L 228 van 1.9.2009, blz. 3).

