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VERORDENING (EG) Nr. 851/2003 VAN DE COMMISSIE
van 16 mei 2003
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3444/90 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de
toekenning van steun voor de particuliere opslag van varkensvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector varkensvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1365/2000 (2), en met name op artikel 7,
lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Bij artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 3444/90 van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3533/
93 (4) zijn de regels inzake de termijnen voor de indiening van de bewijsstukken voor de betaling van de steun
vastgesteld, maar geen bepalingen voor gevallen waarin
geen bewijsstukken worden ingediend. Het is derhalve
dienstig passende bepalingen vast te stellen.
Bij artikel 9, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3444/90 is
voorzien in de mogelijkheid de opslagduur te verkorten
indien producten onder contract worden uitgevoerd,
ongeacht of voor de betrokken producten een uitvoerrestitutie geldt of niet. Wanneer voor de producten een
uitvoerrestitutie is toegekend, wordt het bewijs van
uitvoer geleverd aan de hand van de documenten die
zijn opgesteld overeenkomstig artikel 7 van Verordening
(EG) nr. 800/1999 van de Commissie van 15 april 1999
houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen
van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 444/2003 (6). Om het toezicht op de verrichtingen te
vereenvoudigen, dient voor de zonder restitutie uitgevoerde producten een soortgelijke procedure voor het
leveren van de bewijzen te worden ingevoerd.
Om het goede verloop te garanderen van de steunmaatregelen voor de particuliere opslag, die zijn vastgesteld
bij Verordening (EG) nr. 2179/2002 van de Commissie
van 6 december 2002 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag in de sector varkensvlees (7), is het dienstig
de voorgestelde wijzigingen onmiddellijk toe te passen
op de in het kader van voornoemde verordening
gesloten contracten.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor varkensvlees,
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282 van 1.11.1975, blz. 1.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EEG) nr. 3444/90 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan artikel 7 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:
„3.
Wanneer aan de in lid 1 bepaalde eisen niet is
voldaan, wordt voor het betrokken contract geen steun
uitgekeerd en wordt de zekerheid voor dit contract geheel
verbeurd.”.
2. In artikel 9, lid 4, wordt de vierde alinea vervangen door:
„Voor de toepassing van dit lid wordt het bewijs van uitvoer
geleverd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 7 en 8
van Verordening (EG) nr. 800/1999 voor de producten
waarvoor een restitutie is toegekend.
Voor de producten waarvoor geen restitutie is toegekend,
wordt het bewijs van uitvoer, in de gevallen waarin is voorzien bij artikel 8 van Verordening (EG) nr. 800/1999, geleverd door de overlegging van het origineel van het controleexemplaar T5, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen
912 bis tot en met 912 quater en 912 sexies tot en met
912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93. In vak 107
van dit document moet bij de opstelling ervan een van de
volgende aanduidingen worden vermeld:
— Reglamento (CEE) no 3444/90
— Forordning (EØF) nr. 3444/90
— Verordnung (EWG) Nr. 3444/90
— Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90
— Regulation (EEC) No 3444/90
— Règlement (CEE) no 3444/90
— Regolamento (CEE) n. 3444/90
— Verordening (EEG) nr. 3444/90
— Regulamento (CEE) n.o 3444/90
— Asetus (ETY) N:o 3444/90
— Förordning (EEG) nr 3444/90”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing op alle nieuwe steun voor de particuliere
opslag en op alle contracten die zijn gesloten op grond van
Verordening (EG) nr. 2179/2002.
Het bepaalde in artikel 1, punt 2, geldt echter slechts voor
uitvoer die plaatsvindt vanaf de inwerkingtreding van deze
verordening.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 mei 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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